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Projekti tegevusi rahastas Euroopa Komisjoni LIFE programm

01. Kliimamuutused, põllumajandus
ja jätkusuutlik kohanemine
Kliimamuutused on üks suurimaid väljakutseid,
millega maailm praegu silmitsi seisab. Olgugi et osal
kliimamuutustel võib olla Euroopa põllumajandusele
positiivne mõju, siis enamik neist muutustest
mõjutavad negatiivselt just selliseid piirkondi, mis
juba niigi kannatavad keskkonnaseisundi halvenemise
tõttu. Äärmuslike ilmastikuolude sagenemine kogu
Euroopas on muutnud paljude kultuuride saagikuse
ja saagi kvaliteedi väga ebaühtlaseks. Mõnel pool
Euroopas on saagikaod saavutanud sellise taseme,
mis ohustavad ettevõtete elujõulisust ja võivad
põhjustada tootmise lõpetamise. Joonisel 1 on näha
kliimamuutustega seonduvad peamised mõjud
erinevates Euroopa kliimariskipiirkondades.

Enamikel juhtudel on põllumajandusettevõtetel võimalik
kliimamuutustega kohaneda. Kui lähituleviku (aastani
2050) riskid on tegutsemispiirkonnas kindlaks määratud,
siis erinevate kohanemismeetmete rakendamisega
on võimalik ettevõtte haavatavust vähendada.
Kohanemismeetmed peavad olema jätkusuutlikud ja
sageli ulatuslikumad kui praegused tootmispraktikad
ning arvestama muuhulgas selliste valdkondadega nagu
mullaharimine, veemajandus, toitainete kasutamine,
kahjurite tõrje, looduslike koosluste hooldamine jne.
Lisaks kõigele, peaksid need meetmed aitama ka
suurendada tootlikkust, vähendada kulusid, kasutada ära
uusi turuvõimalusi ja kohaneda uute regulatsioonidega.
Kohanemine on kogu seda pingutust väärt!

Vee kättesaadavus
Põua- ja kuumalainete oht
Mulla erosiooni oht
Kasvuperiood, põllukultuuride
saagikus
Optimaalsed põllukultuuride
kasvualad

Üleujutusoht
Kuumem ja kuivem
Merepind
Kahjurite ja haiguste oht
Loomade tervis ja heaolu

Suvine vihmasadu
Talvised tormid, üleujutused
Kasvuperioodi pikkus,
saagikus
Sobilik põllumaa
Kahjurite ja haiguste oht

Talvine vihmasadu,
üleujutused
Suvine vihmasadu
Põuaoht, veepuudus
Mulla erosiooni oht
Saagikus, põllukultuuride hulk
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JOONIS 01. ELi neli kliimariskipiirkonda ja neid puudutavad ohud. Punane: lõuna kliimariskipiirkond;
kollane: Atlandi kliimariskipiirkond; roheline: Mandri-Euroopa kliimariskipiirkond; sinine: põhja
kliimariskipiirkond Allikas: EMP, 2016.

02. Eesmärgid
Kliimamuutuste negatiivse mõju leevendamiseks
töötasid projekti LIFE AgriAdapt partnerid
varasemate ilmaandmete ja kliimaprojektsioonide
põhjal välja kliimariskide hindamismetoodika
ettevõtte tasandil. Kui riskid olid kindlaks
tehtud, siis püüti leida erinevaid jätkusuutlikke
kohanemismeetmeid ja soovitati neid ettevõttes
rakendada.
Eesmärgiks
oli
suurendada
ettevõtete
vastupidavust
ja
leevendada
kliimamuutuste võimalikku mõju loomade ning
põllu- ja püsikultuuride kasvatamisel. Projekti
käigus uuriti ka seda, kuidas kohanemismeetmete
rakendamine võib mõjuda positiivselt loodusele
ja põllumajandussüsteemile, pakkudes seeläbi
ettevõtetele lisandväärtust.
AgriAdapti partnerite eesmärk oli ka
ülekantavaid ja praktilisi tulemusi

leida
ning

edastada need tootjatele ja ekspertidele.
Selleks koostati valdkonna ekspertide abiga
põllumajandushariduslikke teabe- ja õppematerjale,
mida saavad kasutada erinevad koolitus- ja
nõustamisasutused.
Projekti tegevused toimusid riikides, mis asuvad
Euroopa neljas erinevas kliimariskipiirkonnas
(lõuna-, Atlandi, Mandri-Euroopa ja põhjapiirkonnas).
Koostööd tehti 126 tootjaga Eestist, Hispaaniast,
Prantsusmaalt ja Saksamaalt. Neis nn katse- või
piloottaludes tegeleti kas põllukultuuride, viinapuude,
puuviljade, piimaveiste, lihaveiste, nuumsigade
või lammaste kasvatamisega. 75% tootjatest
tegelesid tavatootmisega ja 25% mahetootmisega
– see võimaldas hinnata riske ka erinevates
tootmistüüpides. Katsetalude täpsemad asukohad
on näha joonisel 2.

Piimaveised
Põllukultuurid
Lihaveised
Viinapuud
Viljapuud
Tomatikasvatus
Seakasvatus
Lambakasvatus
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JOONIS 02. LIFE AgriAdapti projekti 126 katsetalu asukoht kaardil Allikas:

AgriAdapt.

03. Metoodika
3.1. Ettevõtte haavatavuse hindamine ja
tööriistad

töövahend suudaks heita pilgu lähitulevikku (järgmised 30 aastat) ja
tuvastada kliimaprojektsioonide abil, millised saagikust mõjutavad
agroklimaatilised indikaatorid esinevad ka tulevikus ja ehk isegi
sagedamini kui praegu? AgriAdapti projekti käigus loodigi just
sellised töövahendid. Tänu neile saab pakkuda välja jätkusuutlikke
kohanemismeetmeid, mis aitaksid ettevõttel kliimamuutuse mõjuga
toime tulla.

Kuidas oleks, kui hindamismetoodika võimaldaks uurida varasemaid
(möödunud 30 aasta) kliimaandmeid, hinnata madala saagikuse
seoseid teatud kliimateguritega ja tuvastada põllukultuure mõjutavad
agroklimaatilised indikaatorid? Kuidas oleks, kui sama metoodika

ACI: G7. Tx > 25 °C (Päevade arv)
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JOONIS 03. ACI-projektsioon arvutatuna 25 × 25 km ruudustikul ACZ-tööriista abil. Allikas: AgriAdapt.

Eespool kirjeldatud tegevusi nimetatakse kliimariskide
hindamiseks ettevõtte tasandil. LIFE AgriAdapt projekti jooksul
viidi hindamine läbi Euroopa neljas peamises kliimariskipiirkonnas
ja kõige olulisemates põllumajandussüsteemides –
taimekasvatus, loomakasvatus ja püsikultuuride kasvatus.

KULTUURIDE SAAGIKUS

KLIMAATILISED ANDMED

• Piirkonna tasandil (statistika):
viimase 15 aasta keskmised saagikused
• Ettevõtte tasandil (keskmine, miinimum
& maksimum saagikus)

• Registreeritud andmed iga päeva kohta
lähiminevikus (viimased 30 aastat)
• Kliimaprognoosid iga päeva kohta
lähiminevikus (30 aastat)

ETTEVÕTJA KÜSITLUS

ÜHINE
OTSUSTUSABI
SÜSTEEM HAAVATAVUSE HINDAMINE

• Taimekasvatuse, loomakasvatuse, majanduse
ja kliimaga seotud andmed

JOONIS 04. Ühine otsustusabi süsteem, Allikas: AgriAdapt.
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Selleks, et hinnata ettevõtete haavatavust tootmise tasandil ja
soovitada jätkusuutlikke kohanemismeetmeid, loodi kaks tööriista.
Need on nn agroklimaatiliste piirkondade ehk ACZ tööriist
(AgroClimaticZone Tool) ja ettevõtte haavatavuse ehk FVTtööriist (Farm Vulnerability Tool), mis kokku moodustavad

• Kvalitatiivne (agronoomiline ekspertanalüüs
& kirjanduse andmed) ja kvantitatiivne teave

ühise otsustusabi süsteemi (Common Decision Tool), mida
kujutatakse joonisel 3.

Webtool for Adaptation – AWA. AgriAdapt veebirakendus
kasutab kliimaandmeid ja –projektsioone ning muudab need
selliseks teabeks, mida saavad kasutada nii tootjad kui ka teised
võimalikud huvilised.

Neist tööriistadest on saadaval ka lihtsustatud veebiversioon,
mida nimetatakse AgriAdapt veebirakenduseks (AgriAdapt
Webtool for Adaptation (AWA)). See veebirakendus annab
ülevaate erinevate piirkondade ja tootmissüsteemide
kohanemismeetmetest, see asub järgmisel aadressil: AgriAdapt

Veebirakendus koosneb kolmest moodulist (joonis 5) ja sellesse
on koondatud ligikaudu 300 kaardilehe andmed.

MOODUL 01

MOODUL 02

MOODUL 03

Ettevõtte haavatavuse
ja kohanemise
küsimustik

Saagikus ja kliima
(vaatlused ja
prognoosid)

Jätkusuutlikud
kohanemismeetmed

JOONIS 05. AgriAdapt veebirakenduse kolm moodulit. Allikas: LIFE AgriAdapt

3.2. Teavitustegevused
Teadlikkuse suurendamise eesmärgil ning tulemuste
edastamise ja levitamise hõlbustamiseks koostati käsiraamat
„Põllumajandus ja kohanemine“ ning “Põllumajanduse
kohanemise koolituspakett”.

Käsiraamatus tutvustatakse projekti metoodikat ja tööriistu,
kirjeldatakse pilootfarme ja nende kohanemispotentsiaali
(koos
kliimaprognoosidega).
Lõpuks
tutvustatakse
mitmete katsetalude juhtumianalüüse ja antakse ülevaade
jätkusuutlikest kohanemismeetmetest, mida ühes või teises
talus rakendatakse. Selle saab alla laadida järgmise lingi kaudu:
Farming & Adaptation Manual.
Kliimamuutustega kohanemise koolituspakett
sisaldab
PowerPointi esitlusi ja neid toetavaid Wordi dokumente. Pakett

sisaldab ka erinevate katsetalude juhtumiuuringuid ja projekti
teabematerjale, näiteks stendiettekandeid ja plakateid. Selle
saab alla laadida järgmise lingi kaudu: Farming Adaptation
Training Pack.
Lisaks on tulemuste levitamisel olnud suur tähtsus mitmel
töötoal, esitlusel, konverentsil ja veebiseminaril. Nende
kaudu on teavet levitatud põllumeestele, ühistutele,
tehnikutele, teadlastele, põllumajanduslike toidutööstuste
ja märgistamisorganisatsioonidele, põllumajanduskoolide
õpilastele, ülikoolidele ning ELi, riigi ja piirkonna seaduseloojatele.
Mõningaid olulisemaid sündmusi saab vaadata LIFE AgriAdapti
veebisaidi jaotistest Uudised ja Videod, millele pääseb juurde
järgmiste linkide kaudu: Uudised – LIFE AgriAdapt; Videod
– LIFE AgriAdapt.

JOONIS 06 ja 07. Tulemuste levitamine konverentsidel ja põllupäevadel.
Allikas: LIFE AgriAdapt

5

04. Tulemused
Euroopa nelja erineva riigi 126 ettevõttes
läbiviidud
haavatavuse
hindamine
ja
koostatud
tegevusplaanid
näitasid,
et
põllumajandussüsteemide jätkusuutlik kohanemine
kliimamuutustega on võimalik.
Projekti jooksul koondati rohkem kui 270
kohanemismeedet, mida püüti hinnata jätkusuutlikkuse
ja rakendamise keerukuse seisukohalt. Meetmetega
saab tutvuda AgriAdapt veebirakenduses ja projekti

kodulehel. AgriAdapt veebirakenduse kolmandas
moodulis ja projekti veebisaidil. Ehkki kliimamuutused
mõjutavad kõiki Euroopa kliimariskipiirkondi erinevalt,
on jätkusuutlikud kohanemismeetmed enamasti väga
sarnased. Nende meetmete kohandamise vajadus
või muutmise määr sõltub muidugi konkreetsest
piirkonnast, talust või põllumajandussüsteemist.
Tänu sellele saab soovitada arvukaid jätkusuutlikke
kohanemismeetmeid üle Euroopa, mis lihtsustab
kohanemisprotsessi ja koondab jõupingutused.

JOONIS 08, 09, 10 ja 11. Jätkusuutlikud kohanemismeetmed on kasutusel erinevates
põllumajandussüsteemides: põllu- ja püsikultuuride kasvatamisel, aga ka intensiivses ja
ekstensiivses loomakasvatuses. Allikas: LIFE AgriAdapt.

Jätkusuutlikud kohanemismeetmed keskenduvad
kohanemise seitsmele olulisele valdkonnale:
mullaharimine, toitainete kasutamine, veemajandus,
kahjurite ja haiguste tõrje, saagikus ja kasum, ohud
ning loomade heaolu. Kaheksandat valdkonda,
elurikkust, ei ole eraldi nimetatud, kuna see on
ülejäänud valdkondadega tihedalt seotud.
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Ülevaate saamiseks on osa enim rakendust
leidnud meetmetest esitatud allpool tabelis. See
tutvustab iga meetme kohanemiskomponente
ja põllumajandussüsteeme, kus meedet saab
rakendada. Nagu näha, tegeleb enamik meetmeid
mitme valdkonnaga ja neid saab rakendada rohkem
kui ühe põllumajandussüsteemi puhul.

Tabelis esitatud põllumajandussüsteemid on märgitud
järgmiselt:
Punane ring – taimekasvatus
Roheline ring – püsikultuurid
Ja sinine ring – loomakasvatus.

Mitmekesised külvikorrad tuuletõkete ja üksikute puudega
Põllukultuuride mitmekesisuse suurendamine
Mitmeotstarbelised põlluservad loodusliku taimestiku, hekkide,
tuuletõkete ja üksikute puudega
Sarnasest kliimapiirkonnast pärinevate uute põllukultuuride (nt
soja, päevalill) ja sortide kasvatamine
Kohalike tingimustega kohanenud ja traditsiooniliste sortide
kasutamine
Kvantiteedi asemel kvaliteedile keskendumine
Külvi-, okste lõikamis- ja saagikoristusaegade kohandamine
Okste lõikamine lehtede ja viljade tasakaalu saavutamiseks
Puuviljade/kobarate harvendamine
Vahekultuuride, allakülvi ja taimkatte kasutamine palja
mullapinna vältimiseks
Minimeeritud harimine
Orgaanilise aine suurendamine
Looduslike võimaluste ärakasutamine (Keyline design)
Tõhusad kastmissüsteemid
Kastetavate põllukultuuride asendamine
Otsustusabi töövahendite kasutamine
Öökülma- ja rahekaitse (tuuletõkked, küünlad)
Tehnoloogiliste uuenduste ärakasutamine
Sobiv loomade asustustihedus laudas
Täiustatud jahutussüsteemid (avatud laudad, ventilaatorid, lautade
varikatted, õueloomade varjualused)
Söödareservi suurendamine

7 Suurem põhisöödaga isevarustatuse tase
Joogikohtadele juurdepääsu parandamine
Karjatamise parem korraldus, et suurendada koplite
arvu ja rohu kvaliteeti
Geneetilised täiustused (ristamine, risttolmeldamine, pookimine)

Põllumajandussüsteem

Loomade
heaolu

Ohud

Saak/kasum

Kahjurite ja
haiguste tõrje

Veemajandus

Toitainete
kasutamine

Mullaharimine

Meetmed

TABEL 01. Enim rakendust leidnud meetmed, olulised valdkonnad ja põllumajandussüsteemid

05. Üldised soovitused
Peale kolmeaastast hindamist, tegevusplaanide koostamist ja nende rakendamist pilootfarmides on LIFE
AgriAdapt projekti partnerid määratlenud peamised kohanemisettepanekud iga põllumajandussüsteemi kohta.
Meetmed peaksid keskenduma neljale järgmisele teemale:

Mullaviljakuse
säilitamine

Mitmekesistamine

Ekstensiivistamine Loomakasvatushooned

Sõltuvalt kliimariskipiirkonnast võib kohanemismeetmetel olla erinevaid rakendusi, kuid üldised ettepanekud on
esitatud järgmistel joonistel:

PÕLLUKULTUURID

Viljelussüsteem

Taimmaterjal

Muld &
agrotehnika

Mahukamad
tegevused

Kultuuride
mitmekesistamine

Segaviljelus

Ühe sordi
kasvupinna
vähendamine

Erinevate
sortide
kasutamine

Kaetud muld

Minimeeritud
mullaharimine

Veeressursside tõhusam
kasutamine

Kultuuride
asendamine

Pikk ja mitmekesine külvikord
Kompleksne sortide segu
Otsekülv vahekultuurile

Optimeerida
kasvuregulaatorite ja
-stimulaatorite kasutust

Vahe- ja kattekultuuride
kasutamine;
külvikorra
mitmekesistamine

Kohalike
sortide
kasutamine

Stabiilsete
sortide valik,
et saagikust
säilitada

Agrotehnoloogia
kohandamine
vastavalt
kohalikele
tingimustele

Investeeringud
mullaviljakuse
parandamiseks

Maaparandussüsteemide
rekonstrueerimine

Ühistuline
tegevus
maaparandustööde
teostamisel

Uute sortide, tehnoloogiate
ja meetodite kohandamine
vastavalt teadusuuringute ja
arendustegevuse tulemustele

Erinevate kattekultuuride
kasvatamine

Uute
kultuuride
kasvatamine

Ühe kultuuri
erinevate
sortide kasvatamine

Põuakindlate sortide
kasutamine

Koristusjääkide jätmine
põllule

Minimeeritud
mullaharimine

Aastaringne
taimkate

Tõhusad
kastmissüsteemid

Hea mullastruktuuri tagamine
optimeeritud väetamise,
kohandatud kultuuridega
mitmekesise külvikorra,
aastaringse taimkatte, orgaanilise
väetamise ja ettevaatliku
mullaharimisega

Külviaja
muutmine

Kultuuride
mitmekesistamine

Erinevate
sortide
kasutamine
(erinevad
kasvufaasid)

Erinevate
sortide
kasutamine

Taimkate
mullal

Rohkem
orgaanilist
ainet

Kultuuride
asendamine

Tõhusad
kastmissüsteemid

Pikk ja mitmekesine külvikord
Kompleksne sortide segu
Fenoloogia, külviaegade ja sortide
erinevate kombinatsioonide
kasutamine

Lühiajaline
JOONIS 12. Jätkusuutlikud kohanemismeetmed põllukultuuride kasvatamisel
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Vee-majandus

Keskmiseajaline

Pikaajaline

JOONIS 13. Jätkusuutlikud kohanemismeetmed loomakasvatuses

LOOMAKASVATUS

Koresööda
tootmine &
jõusöödad

Karjahaldus

Kastmisseadmete
tõhustamine

Silomaisi
kasvupinna
vähendamine

Loomade arvu vähendamine
Söötmisskeem, milles
kasutatakse vähemalt 4 erinevat
söödakultuuri
Rotatsiooniline karjatamine
Lauda kohandamine
kuumastressi vältimiseks

Bioturvalisuse
suurendamine

Varjualused
karjatatavatele loomadele

Jahutusseadmete
paigaldamine

Veepihustite
paigaldamine

Põuakindlate
söödakultuuride
kasvatamine
(silomais)

Maaparandussüsteemide
uuendamine ja rajamine
Varugeneraatori soetamine

Mineraalsööda
suurendamine
ratsioonis

Loomuliku
ventilatsiooni
tõhustamine

Jooturite arvu
suurendamine

Murukatus ja
sprinklerid

Veepihustite
paigaldamine

Rändkarjatamine
(ekstensiivne
loomakasvatus)

Puude
istutamine
agrometsanduses
(ekstensiivne
loomakasvatus)

Ventilatsiooniseadmete
paigaldamine
lauta (piimaveised)

Söödatootmise
autonoomsuse
suurendamine
(piimaveised)

Veepihustite
paigaldamine
(piimaveised)

Söötmisaegade kohandamine

Poegimiste
vältimine
kuumaperioodidel

Söödakultuuride mitmekesistamine

Söödareservide suurendamine

Karjatamisplaani
kohandamine

Liblikõieliste
kasvatamine

Söödareservid ja
säilitamise
kogused

Kohalike
sortide
kasutamine
(ekstensiivne
loomakasvatus)

Rotatsiooniline
karjatamine
(ekstensiivne
loomakasvatus)

Talu

PÜSIKULTUURID

Söödateravilja
autonoomsuse
suurendamine
(piimaveised)

Mullastiku ja veeringluse
parandamine Keyline design
meetodiga (ekstensiivne
loomakasvatus)

Keskmiseajaline

Pikaajaline

Muldade
majanda-mine

Vee-majandus

Mahukamad
tegevused

Lehtede
hooldus

Võra
kujunduslõikus

Veinivalmistustavade
kohandamine

Uute sortide
katsetamine

Orgaaniline
aine

Lehtede
hooldus

Võra
kujunduslõikus

Infoteenuste
kasutamine
kahjurite
seireks

Kohalikesse
tingimustesse
sobivate
sortide
kasutamine

Kasvukoha
valik, et
tagada külma
õhumassi
äravool

Infoteenuste
kasutamine
kahjurite
seireks

Kindlustus
äärmuslike
ilmaolude
vastu

Suurem
tähelepanu
viinamarjade
kvaliteedil,
mitte saagikusel

Traditsiooniliste sortide
kasutamine

Soojemast
kliimast
pärit sortide
kasutamine

JOONIS 14. Jätkusuutlikud kohanemismeetmed püsikultuuride kasvatamisel

Uue lauda ehitamine
kuumastressi mõjude
vältimiseks

Lühiajaline

Mullakate

Veeressursside tõhusam
kasutamine

Täiendav
niisutamine

Istikute ümberkorraldamine
Kasvukoha kõrguse muutmine
KPN spetsifikatsiooni muutmine

Orgaaniline
aine

Mullakate

Maaparandussüsteemide
rekonstrueerimine

Täiendav
niisutamine

Maaparandussüsteemide
rekonstrueerimine.
Rahevõrkude ja/või talvekatete
kasutamine saagi kahjustuste
minimeerimiseks

Orgaaniline
aine

Pinnapealne
mullaharimine

Mullakate

Kohanenud
sortide
kasutamine

Mitmekesised ja kohanenud
sordid, hea mullastruktuur
orgaanilise väetise abil, tõhus
rahekaitse (rahevõrgud);
erinevate kasvukohtade harimine
(ka jahedamatel aladel)

Mullakate

Kastmisseadmete
tõhustamine

Täiendav
niisutamine

Veini liik ja/või tootmissuund
Pookealuste/sortide
kombinatsioonide kasutamine
Tootmine jahedamates
piirkondades
Veinivalmistamise tehnikad

Orgaaniline
aine

Lühiajaline
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Mahukamad
tegevused

Looduslike
varjualuste
loomine

Erinevate
koresöötade
kasutamine

Lehtede ja
viinamarjade
hooldus

Vee-majandus

Jahutusventilaatorite ja
veepihustite
kasutamine

Söödareservide suurendamine

Põld

Loomade
heaolu

Keskmiseajaline

Pikaajaline

06. Panus Euroopa õigusaktidele
ja põllumajandussektorile
Projekti käigus korraldasid partnerid Brüsselis
mitu kohtumist (Euroopa Komisjoni, Euroopa
Teadusuuringute
Ühiskeskuse
ja
Euroopa
Parlamendi liikmetega). Samuti tegid nad koostööd
riikliku ja piirkondliku tasandi poliitikakujundajatega,
et tutvustada jätkusuutlikke kohanemismeetmeid
ja nende rakendamist ettevõtete tasandil. Samuti
on toimunud mitmeid arutelusid selliste üksustega
nagu ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon
(FAO) ja Euroopa Liidu maavaatlusprogramm
„Copernicus“.
Üks peamisi poliitikavaldkondi, millele projekt tahtis
tähelepanu pöörata, oli ühine põllumajanduspoliitika
(ÜPP), mille uuendamine toimus projekti
teostamise perioodil. Kogu oma ajaloo vältel on
ÜPP-d iseloomustatud paljude Euroopa Liidu
keskkonnaprobleemide lahendamisel. Tegelikult
on ÜPP alates 2010. aastast kavandatud
kliimamuutustega toimetulemiseks, samal ajal
proovides lahendada ka muid majanduslikke ja
piirkondlikke probleeme. Uus ÜPP pakub pärast
2021. aastat võimaluse lisada esimesse ja teise
sambasse kliimamuutustega kohanemise meetmeid,
mis aitaksid põllumajandustootjatel oma ettevõtete
haavatavust vähendada.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Kliimamuutuste
mõjusid
arvestades
on
põllumajanduse sektor kõige enam mõjutatud,
kuid see võib olla ka väga tõhus vahend
kliimamuutustega
toimetulemiseks.
Seetõttu
on paljud ÜPP jaoks kavandatud säästvad
kohanemismeetmed
ka
leevendusmeetmed,
näiteks mulla süsiniku sidumisvõime parandamine
või energia- või väetisekulu vähendamine.
Jätkusuutlike kohanemisstrateegiate ja meetmete
edendamine ja rahastamine toetab Euroopa
põllumajanduse vajalikku üleminekut säästvamatele
tootmissüsteemidele. Sellel võib olla suur positiivne
mõju bioloogilisele mitmekesisusele, kliimale,
mullastikule, veele, toiduga kindlustatusele ja
põllumajandustootjate stabiilsele sissetulekule.
LIFE AgriAdapt projektiteavitustegevus ei ole suunanud
üksnes seadusloojatele. Põllumajandustootjate,
ühistute, tehnikute, põllumajandusliku toidutööstuse,
toidumärgistega tegelevate asutuste või üliõpilaste
teadlikkuse tõstmine ning nende tootmissüsteemide
ja piirkondade jaoks parimate kohanemislahenduste
jagamine on osutunud ülimalt oluliseks. Kuna just
nemad peavad need lahenused ellu viima, siis
on AgriAdapt pühendanud neile suure osa oma
teavitustegevusest töötubade, koolituste, seminaride
või veebiseminaride vormis.

AGRIADAPT NUMBRITES

Koduleht: www.agriadapt.eu
Eelarve: 2,158,937.00 € (60% ELi kaasrahastusega)
Täitmisperiood: septembrist 2016 kuni aprillini 2020
Kaasatud talude arv: 126
Töötubade ja koolituste arv tootjatele: 57
Töötubade ja koolituste arv koolitajatele: 63
Koolitatud inimeste arv: ca 1,753
Teavitatud koolitusasutuste arv: ca 650
Põllumajanduse kohanemise koolituspaketi allalaadimiste arv: ca 1,498
Kohtumiste arv Euroopa ja riiklike poliitikakujundajatega: 20
Riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel osalemine: ca 173
Veebilehe külastuste arv: ca 218,230
Dokumentide allalaadimiste arv: ca 1,641
Teadusartiklite arv: 7
Projekti kohta avaldatud uudiste arv: ca 241 viies erinevas keeles

07. Projekti partnerid
Projekti koordineeris Bodeni järve sihtasutus, mis
tegeleb jätkusuutliku majanduse teemadega Bodeni
järve piirkonnas (Saksamaal) ja mujal. Partneritena
on osalenud ka muud avaliku ja erasektori
organisatsioonid, kellel on laialdased kogemused
põllumajanduse ja kliimamuutuste alal. Prantsusmaa
partner Solagro on tegelenud jätkusuutliku
põllumajanduse, energiasäästu, taastuvenergia
ja loodusvarade haldamise edendamisega alates
selle organisatsiooni loomisest 1981. aastal.
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Hispaanias tegutsev Fundación Global Nature,
on sihtasutus, mis viimase 26 aasta jooksul on
aktiivselt tegelenud keskkonnakaitse ja jätkusuutlike
põllumajandustavade edendamisega.
Ja viimaks, Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis,
mille prioriteedid akadeemilises ja teadustegevuses
keskenduvad loodusvarade säästvale arengule ning
pärandi ja elupaikade säilitamisele.

Kaasrahastajad Prantsusmaal:

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Kaasrahastajad Saksamaal:

Bodensee- Stiftung,

Eesti Maaülikool

Bodeni Järve Sihtasutus (Saksamaa)
PATRICK TRÖTSCHLER
Fritz-Reichle-Ring 4
78315 Radolfzell am Bodensee, SAKSAMAA
+49 (0) 7732 9995 40 · +49 (0) 7732 9995 49
p.troetschler@bodensee-stiftung.org
www.bodensee-stiftung.org

Estonian University for Life Sciences (Eesti)
RAGNAR LEMING
Kreutzwaldi 1,
Tartu 51006, EESTI
+372 731 3001
ragnar.leming@emu.ee
www.emu.ee

Fundación Global Nature (Hispaania)

Solagro (Prantsusmaa)

EDUARDO DE MIGUEL
C/Tajo, 2
28231, Las Rozas de Madrid, HISPAANIA
+34 91 710 44 55
edemiguel@fundacionglobalnature.org
www.fundacionglobalnature.org

NICOLAS MÉTAYER
75 Voie du TOEC - cs 27608 - 31076
Toulouse Cedex 3, PRANTSUSMAA
+33 5 67 69 69 69
nicolas.metayer@solagro.asso.org
www.solagro.org

LIFE15 CCA/DE/000072

info@agriadapt.eu
www.agriadapt.eu

