Системи за знания и иновации
в селското стопанство
Стимулиране на креативността и
ученето

финансирано от

Нестандартно мислене за създаване и споделяне на знания
Подходите за обмен на знания, учене и нововъведения в селското стопанство се
развиват с бързи темпове. Неизменно всеки, който се занимава със земеделие,
консултации, научни изследвания, обучение и образование, среща някои
предизвикателства при адаптирането към този променящ се контекст.
В миналото може да е изглеждало достатъчно да се работи по определени
решения в научна среда, след което те да се предават на земеделския
производител. В наши дни новите и по-добри начини за споделяне на знания и опит
са от решаващо значение, за да се запази конкурентоспособността на селското
стопанство и хранително-вкусовата промишленост и жизнеспособността на
селските райони през 21-ви век. Благодарение на „интерактивния модел за
иновации“ на ЕПИ-АГРИ, знанията вече се създават съвместно от земеделски
производители, учени, консултанти, предприятия, НПО и др. Понятието Системи
за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС) се използва за описване
на цялата система за обмен на знания: начините, по които хората и организациите
си взаимодействат в дадена страна или регион. СЗИСС може да включва практики
в земеделието, бизнеси, органи, изследвания и др. и може да варира в широки
граници в зависимост от страната или сектора. При разработване на нова СЗИСС
е необходимо да се вземат под внимание техническите, организационните и
социалните измерения („системен подход“), тъй като това помага за попълване на
празнината между науката и практиката.
ЕПИ-АГРИ има за цел да насърчи ръководени от земеделските производители
интерактивни проекти за иновации и да попълни празнотата между научните
изследвания и практиката. ГД „Земеделие и развитие на селските райони“
организира семинар на ЕПИ-АГРИ на тема „Насърчаване на креативността и
ученето чрез системи за знания в селското стопанство и интерактивни иновации“.
Той привлече вниманието към значението на предприемането на действия за
подобряване на СЗИСС и набеляза някои практически примери за настъпващите
промени, свързани с обмена на знания, ученето и иновациите в областта на
селското стопанство, горското стопанство и развитието на селските райони.

Това е публикация на службата на ЕПИ-АГРИ.
Брошура Системи за знания и иновации в селското стопанство, февруари 2018 г.
снимки: ProAgria, Shutterstock, Innovative Farmers,Teagasc и Amos Venema
повече информация: www.eip-agri.eu

Настоящата брошура предоставя някои примери, инструменти и съвети за
земеделски производители, консултанти и изследователи от този семинар с цел
подобряване на начина на съвместната им работа и постигане на по-голяма
рентабилност, устойчивост и производителност на земеделските стопанства в ЕС.
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СЗИСС 1.0: Как потокът от знания подкрепя селскостопанския сектор
Концепцията за системи за знания и иновации в
селското стопанство (СЗИСС) се използва, за да се
опише начинът, по който хората и организациите се
обединяват с цел насърчаване на взаимното учене, за
да генерират, споделят и използват знания и
информация, свързани със селското стопанство.
Голямо разнообразие от хора участват при
създаването на знания в областта на селското
стопанство.
Земеделските
производители,
консултантите, изследователите, предоставящите
образователни услуги и обучения, доставчиците на
суровини, търговците на дребно, медийните служби и
министерствата са част от една национална или
регионална СЗИСС, тъй като всички те се нуждаят,
създават или обменят знания. Това е ситуацията в
момента (или „СЗИСС 1.0“). Въпреки това
сътрудничеството между различните групи би могло да
бъде подобрено още повече: ако е налице повече
взаимодействие и обогатяване между партньорите,
това ще засили иновациите и въздействието.

Именно
поради
тези
причини
земеделските
производители и лесовъдите се нуждаят от нови
знания, нови умения и иновативни идеи за
разработване и управление на по-интелигентни и поустойчиви производствени системи.

Връзката между земеделските производители,
обществото и природния свят се променя поради
намаляващите ресурси, нарастващото население и
натиска върху околната среда, променящите се
очаквания на обществото, новите технологии и
нарастващото въздействие на изменението на
климата. Бъдещето на селското стопанство и
организацията
на
хранителната
верига
от
производителя до потребителя ще бъде много поразлично. Нещо повече, селскостопанските въпроси,
които не са свързани с храните, стават все по-важни.

Проектът PROAKIS описва видовете СЗИСС,
които са най-ефективни за създаване на връзки
и подкрепа на потоците от знания. Необходимо
е земеделските производители да разполагат с
непрекъснат достъп до надеждни и актуални
източници на знания, за да могат да правят
нововъведения, за да решават успешно
проблемите си и за да могат да отговорят на
новите възможности за развитие. Проектът
илюстрира значението на подобряването на
структурата и организацията на националните и
регионалните СЗИСС за ускоряване на
иновациите.
Вижте доколко са развити системите за знания
и иновации и консултантските услуги във
Вашата страна: www.proakis.eu.

Преглед на европейските СЗИСС (2014) – източник: доклад по проекта PRO-AKIS
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СЗИСС 2.0: Създаване на система за бъдещ обмен на знания,
адаптирана към потребностите на земеделските производители
През 21-ви век моделът на „линеен трансфер на
знания“, при който изследователи, обучители и
технически експерти разработват решения на
проблеми в селското стопанство, след което ги
предават на земеделските производители, става все
по-малко отговарящ на настоящата действителност.
Нараства значението на ученето чрез партньорство
между земеделските производители и консултантите
започват да работят чрез интерактивни методологии,
които осигуряват по-добра подкрепа на иновациите и
Новите
форми
на
медии
и
промените.
информационни технологии също предоставят
вълнуващи
нови
възможности
за
съвместно
създаване на знания и споделяне на необходимите
компетентности
за
справяне
със
сложните
предизвикателства, пред които сме изправени в
момента. Системите за знания се нуждаят от
актуализация: „СЗИСС 2.0“.
Новите подходи за обмен на знания изискват време
за пълното си въвеждане. Необходими са нови
умения за мъдро и ефективно използване на новите
канали за комуникация. Съществуват езикови
бариери и нерядко все още липсват свързващи звена
между изследванията, консултациите и практиката,
които блокират двустранния поток на информацията,
която е необходима за насърчаване на иновативните
решения за потребностите и възможностите в
земеделския сектор.
Всеки, ангажиран в селскостопански системи за
знания, е необходимо да се съсредоточи върху
реалните проблеми, пред които са изправени
земеделскитепроизводители.
Така
ще
бъдат
предоставени практически приложими решения, които
земеделските производители са мотивирани да
внедрят и от които ще извлекат полза.

Съвети за изследователи и ръководители на
изследвания
Насърчавайте взаимодействието между изследванията и практиката
Направете така, че изследванията да отговарят повече на
потребностите и ситуацията на земеделските производители
Възнаграждавайте изследователите за повишената им ангажираност
със земеделските производители

Съвети за консултанти
Адаптирайте своите съвети към променящите се потребности на
земеделските производители
Подобрете връзките с изследванията
Действайте независимо и бъдете благонадеждни

Съвети за обучители
Уверете се, че възможностите за учене през целия живот са поизвестни и по-достъпни за всички земеделски производители
Насърчавайте повече учене между партньори и неформален
обмен на знания между земеделските производители
Насърчете повече иновации в образованието и обучението в
областта на селското стопанство
Съвети за предприятия
Подобрете информираността и създайте партньорства между
земеделските производители и бизнеса/ промишлеността, които
са от взаимна полза.
Съвети за мрежи и медии
Използвайте по-добре мрежите за неформален обмен на знания.
Подобрете обхващането на проблемите в селскостопанския
сектор от средствата за масова информация и насочете
вниманието към иновациите в земеделието.
Осигурете по-качествена информация относно земеделските
въпроси в медиите, посветени на селското стопанство.

Съвети за държавни органи
Създайте необходимата нематериална и материална
инфраструктура за насърчаване на обмена на знания между
изследователи, консултанти и практикуващи.
Инвестирайте в независими консултантски услуги,
които насърчават доверието.
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В цяла Европа вече се използват нови инструменти
и подходи за подобряване на обмена на знания,
ученето и интерактивните иновации в областта на
селското стопанство, горското стопанство и
развитието на селските райони. Селскостопанската
общност става все по-креативна и изобретателна.
Споделят се ценни успешни истории чрез различни канали: от социални мрежи до мрежи създадени за и
от земеделските производители. Подходи, като сравнение на резултатите на земеделските стопанства,
помагат на земеделските производители да адаптират и подобрят управлението на стопанствата си. На
следващите страници са дадени няколко примера за вдъхновение.

Създаване на мултидисциплинарни мрежи за знания за земеделските
производители
Съществува нарастващ брой практически „мрежи за знания“, които предоставят информация за земеделските
производители. Пример в тази насока са тематичните мрежи, финансирани от програма „Хоризонт 2020“, които
акцентират върху събирането и разпространяването на най-добри практики и полезни констатации сред
земеделските производители на разбираем език. „Платформите“, ръководени от земеделски производители,
обменят нови знания и иновации за практическо приложение и допълнително адаптиране.
Необходими са повече мрежи за знания – както формални, така и неформални, които да създават актуална
информация за земеделските производители. Интегрирането на тези мрежи за знания в регионалните СЗИСС е
от решаващо значение.
Прочетете Брошурата на ЕПИ-АГРИ за тематични мрежи по програма „Хоризонт 2020“ (EN – FR – HU – ES).

Teagasc: Предоставяне на интегриран пакет от знания, информация, съвети и
обучение – Ирландия
„Развитието в селското стопанство се промени от съвети към земеделските производители
към оказване на помощ, за да се учат от други земеделски производители“ - Том Кели,
директор „Трансфер на знания“, Teagasc и председател на EUFRAS
Teagasc – Органът по земеделието и храните на Ирландия – е убеден, че мрежите за знания трябва да
бъдат интегрирани в СЗИСС на Ирландия. Техният цялостен подход, който комбинира съветите с
изследванията и образованието, като същевременно включва други заинтересовани страни и
организации, е от ключово значение. Те ръководят програми за знания, които отговарят на потребностите
на земеделските производители и обучават и подкрепят други източници на информация в областта на
селското стопанство. Програма ConnectEd на Teagasc предоставя достъп до публикации, обучение и
инструменти за подкрепа за професионалисти, с опции за членство на големи и малки предприятия в
мрежи в областта на земеделието и храните. Те възлагат услуги на подизпълнители и си партнират с
други организации, предоставящи знания, за да разширят своята мрежа и за да споделят ноу-хау.
Мрежата на Teagasc включва различни хора, като партньори в сектора, консултанти в областта на
земеделието, търговски съветници, медии в областта на селското стопанство и организации на
земеделски производители. Teagasc поддържа инструменти за съпоставяне между земеделските
производители и групи за дискусия, като така помага за следене и стимулиране на промени и съответно
насърчава земеделските производители да внедряват нови технологии.

Повече информация: www.teagasc.ie
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Обмен на знания между земеделски производители
Подобно на всеки предприемач, повечето земеделски производители са свикнали сами да решават
собствените си проблеми. Земеделските производители притежават естествена склонност да
експериментират. Те са напълно наясно с конкретната ситуация в своето стопанство и постоянно
адаптират земеделските си системи, за да подобрят производителността и рентабилността. Когато
обаче земеделските производители изпробват или изпитват нещо, често го правят самостоятелно,
защото изследванията в областта на селското стопанство не се концентрират достатъчно върху
конкретните потребности на стопанствата. Обменът на информация с друг земеделски производител
обаче може да доведе до пробиви в справянето с предизвикателствата.

Земните червеи срещу машините – Франция
Жан Хамо – земеделски стопанин от Франция, има проблеми, свързани с ерозия и нарушаване на добрата
почвена структура в стопанството си, причинени от ползването на машини. През 1996 г. той среща свой
колега – земеделския производител Фредерик Томас, който използва консервационни техники в селското
стопанство: набор от практики за управление на почвите, които свеждат до минимум нарушаването на
почвената структура, нейния състав и естествено биоразнообразие. Вдъхновен от Томас, Хамо се
консултирал със селскостопански списания и уеб-базирани източници, за да научи повече за
консервационното земеделие. Хамо: „След като изпробвах няколко метода за управление на почвите,
узрях за този начин на работа. И така спрях да ора нивите си всяка година и преминах на консервационно
земеделие. Сега предпочитам да използвам култури и остатъчни материали от тях, за да защитя почвата,
а земните червеи да осъществяват естествена оран на почвата вместо машините.“ Почвената структура
на неговите ниви от 200 хектара вече е подобрена от корените на растенията, земните червеи и почвената
покривка. Така той пести от механична оран и забелязва, че този подход е от полза и за животинския свят
в неговото земеделско стопанство.
Повече информация: презентация на семинара на ЕПИ-АГРИ „Системи за знания“

Много страни разполагат с конкретни национални/регионални програми за стимулиране на учене между партньори
сред земеделските производители. През 2017 г. стартират два проекта с множество участници по програма „Хоризонт
2020“, които съставят списък от примери за такова обучение между партньори сред демонстрационни стопанства на
територията на целия ЕС. От решаващо значение е да се насърчат дейностите лице в лице и на терен: убеждаването
на земеделските производители да променят практиките си не работи добре, ако взаимодействието в мрежа е само
уеб-базирано. Списъкът с демонстрационни земеделски стопанства ще бъде от полза за всички оперативни групи и
проекти с множество участници по „Хоризонт 2020“. За повече информация:
AgriDemo-F2F - Създаване на интерактивна общност AgriDemo-Hub: увеличаване на ученето между
земеделските производители: CORDIS (2016) – уебсайт на проекта
PLAID - Учене между партньори: Достъп до иновации чрез демонстрации:
CORDIS (2016) – уебсайт на проекта
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Интерактивни иновации, ръководени от земеделските производители

Полеви лаборатории за иновативни земеделски производители –
Обединено кралство
През 2012 г. в Обединеното кралство е създадена програмата „Земеделие на бъдещето в херцогството“ (Duchy
Future Farming), която предоставя подкрепа за изследвания и безвъзмездна помощ на земеделски
производители, като им дава възможност да изпълняват практически „полеви лаборатории“. За период от три
години над 750 земеделски производители участват в полевите лаборатории на 35 теми. През 2015 г.
Сдружение за почвите надгражда върху опита от програмата и създава мрежа от земеделски стопани с членство
на име „Иновативни земеделски производители“ (Innovative Farmers), които работят съвместно за откриване на
трайни решения на практически проблеми. „Иновативни земеделски производители“ осигурява професионална
подкрепа и достъп до специализиран фонд за научни изследвания. Целта на финансиращите организации е да
отпуснат над £800 000 на групи от земеделски производители до 2020 г., като така им предоставят възможност
да изследват техники, които наистина ще доведат до различни практически резултати. Сдружението за почвите
функционира и като служба за подкрепа на иновациите, която помага на различни групи, като например
оперативни групи на ЕПИ-АГРИ, да кандидатстват за финансиране. Сдружението за почвите действа в
качеството си на свързващо звено, като формира нови групи и създава връзки според съвместимостта. В
момента то е наето от Националната селска мрежа в Шотландия като служба, подкрепяща иновациите.
Кейт Пресланд, ръководител на програмата за иновативни земеделски
производители, обяснява: „Земеделските производители и изследователите
работят съвместно, за да открият устойчиви решения на проблеми в
земеделието. Земеделските производители научават от изследователите как
да планират добре експериментите и какво вече е известно на научната
общност по съответния въпрос, като същевременно помагат на
изследователите да разберат реалните приоритети, пред които се налага да
се изправят. Консултантите помагат за координирането на групите и така
земеделските организации могат да получат своя собствена мрежа от
ангажирани земеделски производители. Съществува голям интерес към този
прагматичен и съвместен начин за справяне с предизвикателствата в селското
стопанство.“
Повече информация: www.innovativefarmers.org

Практически съвети за услуги, подкрепящи иновациите
Прякото взаимодействие с други земеделски производители, съчетано с наблюдението на практически примери
за добри практики/успешни алтернативи плюс актуална информация относно рентабилността, могат да насърчат
земеделските производители да разширят познанията си и да изпробват нови земеделски методи.
Най-добре работят интегрираните подходи: съчетавайте контакти лице в лице на място в стопанството с уеббазиран обмен на информация. Избягвайте обаче да разчитате единствено на уеб-базирани мрежи, тъй като те
обикновено са по-неефективни от контакта на живо и обмена между партньори. Груповите срещи се нуждаят от
добра подготовка: зле организираните срещи водят до бърза загуба на интерес и доверие от страна на
участниците.
Добрите решения, „създадени от и за земеделски производители“, се разпространяват бързо.
Групите от земеделски производители могат да привлекат различни източници на финансиране,
особено по иновативни теми – проявете творчество!

Съвети за откриване, споделяне и сътрудничество на уебсайта на мрежата ЕПИ-АГРИ
Открийте интересни проекти, които може вече да са намерили решение на проблема Ви.
Споделете идея за проект, с която разполагате.
Споделете практическите си потребности.
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Иновативни медии в селското стопанство
Журналистиката в областта на селското стопанство се променя и се използват нови, алтернативни медии за
комуникиране на информация за и относно земеделските производители. По-конкретно се наблюдава голямо
увеличение в ползването на онлайн видеоклипове, които се оказват много полезни да попълване на
съществуващите информационни празноти между научните изследвания и практиката и между земеделските
производители и потребителите. Земеделските производители също могат да поемат инициативата и да
стартират иновативен подход за достигане до хората.

Онлайн видеоклипове в MyKuhTube свързват потребители и земеделски производители
– Германия
20 мандри в Германия използват онлайн видеоклипове от 2013 г., за да споделят и комуникират
реалността в ежедневието си в земеделските стопанства. Всяка седмица се публикуват два видеоклипа
на www.mykuhtube.de („kuh“ означава „крава“ на немски език). Тази инициатива се ръководи от Сдружение
на млекопроизводителите на Долна Саксония (Lower Saxony Association of Milk Producers). MyKuhTube е
истинска „общност на кравите“ с почти 3000 абонати в канала в YouTube.
Чрез видеоклиповете можете да придружите земеделските производители при ежедневната им работа.
Научавате нови технологии, изпробвани и тествани техники и решения на често срещани проблеми.
Освен това срещате и техните семейства, опознавате кравите им и виждате какво е човек да притежава
мандра в региона.
Амос Венема, един от млекопроизводителите/участниците във видеоклиповете, казва:
„Вярвам, че ние, млекопроизводителите, като модерни бизнесмени/бизнесдами, трябва
да покажем как живеем с нашите крави, за тях и благодарение на тях, за да получи
потребителят по-добра представа за нас. Важно е градските хора да научат повече за
селската култура и устойчивите мандри.“
Амос казва, че откакто е започнал да публикува видеоклипове в My KuhTube наблюдава положителен
ефект при себе си, включително увеличаване на броя на хората, посещаващи дните на отворени врати в
стопанството му, а фермата му е представяна над 500 пъти в печатните медии, в 20 телевизионни
репортажа и 30 радиорепортажа, а един от видеоклиповете му е достигнал 150 000 посещения в YouTube.
Повече информация: https://www.youtube.com/user/mykuhtube

Практически съвети за създатели на клипове

Ограничете видеоклиповете си до една тема и ги направете възможно най-кратки (максимум 3 минути).
Избягвайте използването на твърде сложен език: нека всичко да бъде ясно и просто.
Изберете добро заглавие и тийзър за видеоклипа си, за да привлечете хората да го гледат.

8

Социални мрежи от и за земеделските производители
Социалните мрежи, като Twitter, Facebook, Pinterest и Snapchat, се използват все повече от земеделските
производители. Те споделят идеи, обсъждат належащи проблеми, спорят по горещи теми или просто се
свързват и обменят знания с хора, до които в противен случай не биха имали достъп, като например
организации на европейско ниво. Присъединяването към онлайн мрежа за знания или създаването на
такава ще помогне на земеделските производители бързо да се свържат с партньори с широк профил.

#Twitter #Meeting #AgriChatUK - Обединено кралство
Всеки четвъртък вечер онлайн общността в Twitter #AgriChatUK кани професионалисти в областта на
земеделието да разговарят по важни въпроси, които се нуждаят от практическо решение.
Професионалисти в областта на земеделието, като земеделски производители, консултанти и академици,
могат едновременно да задават въпроси и да дават отговори. Саймън Хейли от AgriChatUK казва: „Бързо и
лесно е. С добавяне на хаштаг #AgriChatUK към съобщението си в twitter, други професионалисти могат
веднага да видят въпроса Ви и да Ви дадат своето мнение (ако имат такова) за дадено решение или да
предоставят допълнителна информация или връзки.“
Повече информация: http://www.agrichatuk.org

Практически съвети за стартиране на социални мрежи
Не използвайте твърде сложен език: нека всичко да бъде ясно и просто.
Погрижете се да избягвате грешките и да не споделяте погрешна информация – така бързо ще загубите доверие.
Опитайте се да избирате най-подходящите канали на социалните мрежи за конкретните си потребности или
интереси. Съществува разлика между ползването за лични и професионални цели.
Използвайте запомнящ се хаштаг или снимки за привличане на вниманието и фокусиране на комуникацията.
Не очаквайте всички да допринасят към дискусиите. Някои хора ще участват просто за да съберат информация
или за да открият нови идеи, мнения и гледни точки.

Съвети за откриване, споделяне и сътрудничество чрез социалната мрежа на ЕПИ-АГРИ
Последвайте EIP-AGRI в Twitter и LinkedIn
Споделете или задайте въпрос, като споменете @EIPAGRI_SP в Twitter
Присъединете се към Групата за търсене на партньори по „Хоризонт
2020“ в LinkedIn
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Сравнителен анализ за по-добри резултати на земеделските стопанства
Сравнителният анализ дава възможност на земеделските производители да съпоставят резултатите
на собственото си стопанство с тези на други подобни стопанства. Показателите, които обикновено се
измерват, са качество, време и цена. Идентифицират се стопанства с най-добри практики и се
съпоставят с резултатите и процесите на останалите проучвани стопанства, като това се нарича
сравнителен анализ. По този начин земеделските производители научават доколко добре се справят
и, по-важното, защо някои стопанства са успешни. Сравнителният анализ е важен инструмент за
обмен на знания и за подобряване на производителността и устойчивостта на земеделските
стопанства, като той може да бъде иновативен инструмент за съветниците.

Сравнителен анализ в дискусионни групи на земеделски производители –
Финландия
Една частна инициатива за съвети във Финландия помага на земеделските производители да подобрят
резултатите си в стопанствата. Около 10 земеделски производители сравняват най-добрите практики на
различни земеделци в дискусионни групи, за да подобрят резултатите си. Ръководителите на
дискусионните групи са основните лица при този обмен на знания. Те информират земеделските
производители за резултати от нови изследвания и практически примери от най-добрите земеделски
стопанства и ги насърчават да споделят повече. Доверието и непредубедеността в групата помагат на
земеделските производители да научат повече за собствените си практики от други земеделски
производители.
Групата събира данни, открива най-добри практики и търси положителни промени по конкретни теми.
Целта е да се спести време и да се постигнат по-добри резултати в стопанствата. Всяка група започва от
основната картина във всяко стопанство, като се търсят критичните моменти. След като бъде създадена,
групата работи за преодоляване на критичните моменти през следващите 1-1,5 години. През този период
всеки обобщава какво са постигнали най-добрите и какво съответният земеделски производител би могъл
да направи. Окончателното резюме описва какво са направили в действителност и как резултатите им са
се променили в резултат от това.
Повече информация: www.proagria.fi

Съвети за откриване, споделяне и сътрудничество - Фокусна група на ЕПИ-АГРИ
по сравнителен анализ
Фокусната група на EIP-AGRI по сравнителен анализ изследва потенциала на земеделските
производители и консултантите да използват данни и процеси от сравнителни анализи на
стопанства за подобряване на резултатите в селското стопанство по отношение на
производителността и устойчивостта.
Повече информация в Информационната справка относно сравнителния анализ на EIP-AGRI.
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„Земеделието на бъдещето
ще бъде земеделие на
знанието. Трябва обаче да
направим всичко възможно да
го разберем правилно.“
Европейски комисар по
въпросите на селското
стопанство и развитието на
селските райони Фил Хоган

Нестандартно мислене
Понякога съществуващите подходи не дават
необходимите решения. Пренебрегването на
всички обичайни правила, структури и практики
може да помогне за откриване на нови гледни
точки и прилагане на различно мислене за
откриване на ново, неочаквано и новаторско
решение на съответното предизвикателство.

Най-добрият съвет на сирената –
Белгия
През 2011 г. настъпва момент, в който
стопанство в Белгия, занимаващо се с
отглеждане на кози, изпитва несигурност дали
ще може да оцелее. Насърчено от инициативата
на Фламандския център за подкрепа на
иновациите, то решава да покани консултативен
съвет, съставен от външни експерти, който да
предложи нови идеи и информация. Членовете
на съвета включват изпълнителния директор на
фабрика за бисквити, управител на болница и
пенсиониран директор на завод за производство
на сирене. В резултат от инициативата
земеделските производители в крайна сметка
въвеждат драстични промени, които не биха
направили без подкрепата и изчисленията на
съвета.
Към момента компанията процъфтява: 600 кози
дават необходимото мляко за натурални и
занаятчийски
сирена
без
добавки.
В
стопанството има фермерски магазин, където
продукти могат да се закупят през цялата
година, а от април до септември посетителите
могат да се насладят и на сладолед от козе
мляко или да изпият питие на лятната тераса.
Повече информация: www.polle.be
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Подобряване на системите за знания и
иновации в селското стопанство (СЗИСС) в
подкрепа на земеделските производители
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