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Информация за финансиран на проект 
 

Наименование на конкурса:  

2021 Joint Call of the four ERA-NETs SUSAN, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD and SUSCROP 

Основна научна област: 

Науки за земята и Селскостопански науки 

№ на договор: 

КП-06-ДО02/5 

Начална дата на проекта и срок на договора: 

01.12.2021 г.           36 месеца 

Заглавие на проекта: 

„Кръгово земеделие в смесени системи за отглеждане на земеделска продукция и 
животновъдство с акцент върху намаляване на парниковите газове“ 

Базова организация: 

Аграрен университет - Пловдив 

 

Партньорски организации: 

- 

 

 

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име): 

Доцент доктор Стефан Шилев 

 

Общ размер на договореното финансиране: 

199 494,66 лв.  
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу): 

Настоящото проектно предложение ще разработи подходи за устойчиво увеличение 

на производство в растениевъдството, което ще има положително въздействие върху 

качеството на почвата и климатичните промени. Ще се адресират много важни за 

земеделските производители въпроси като производството на органични добавки, 

повторно използване на остатъците в кръговата биоикономика и подобрената устойчивост 

на производството. Създаденият консорциум предлага да свърже най-добрите познати 

подходи в интегрираното и биологичното земеделие и така да се даде тласък на 

производството, като в същото време се подобри състоянието на почвата. В тази връзка, 

редуването на културите е устойчив подход благодарение на взаимодействието между 

различните растителни видове, включително с микроорганизмите, по отношение на 

използването на хранителни вещества, докато монокултурите водят до изтощаване на 

почвата и до по-високи разходи.  

Идеята на ConnectFarms е интердисциплинарна и свързва различни области на 

експертиза за интегриране на растенията, животните, информационните и комуникационни 

технологии за постигане на екосистемни услуги според нуждите на устойчивото селско 

стопанство. Тя ще се постигне чрез повторна употреба и оползотворяване на растителните 

остатъци и материалите, за да се подобри здравето на растенията и животните. Ще се 

получат органични почвени добавки чрез компостиране на растителни остатъци, постелки 

или оборски тор, но също и утайка от пречиствателни станции и др. Те ще се проучат при 

полски условия в сеитбообръщения с контрола от минерално торене. Заедно с това ще се 

насърчи обмяната на добавки за изследване между партньорите. Органичните добавки 

подобряват развитието на почвените микробни съобщества, увеличават запасеността с 

хранителни елементи, подобряват почвената структура, влагозадържаща й способност и 

здраве, което има значение за растежа на растенията и качеството на продукцията, но и за 

намаляване използването на минерални торове. Заедно с това, ConnectFarms ще проучи 

различни варианти на нови, за конкретните условия, сеитбообращения, междинни култури 

и смесени такива, включително зърнено-житни, бобови или тревни, които могат да бъдат и 

подходящ фураж за животните. Този начин на отглеждане ще способства за стимулиране на 

опрашването, увеличена растителна продукция, намалена нужда от растителна защита, по-

устойчиви добиви. Изследването на системата почва-микробиом-растение ще ни даде 

възможност да придобием важна информация за трансформацията, за количествените и 

качествени изменения на органичната материя в почвата, за микробиологичната активност 

и биомаса и метаболитното профилиране на ниво съобщества, но също така и за почвената 

структура, динамиката на органогенните елементи в почвата и растителната продукция.  

Известно е, че земеделието е важен източник на парникови газове. Използваните 

подходи при изследванията в консорциума ConnectFarms ще доведат до превръщане на 

органичните отпадъци от растенията и животните в биогаз, биовъглен или компост и така 

ще допринесат за по-малък въглероден отпечатък. Намаляването му ще бъде резултат от 

различни подходи, включително покривни култури, сеитбообращения, намаляване на 

обработката на почвата, внасяне на компост, биовъглен или оборски тор върху полета и др. 
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Членове на научния колектив 

 

Организации/участници1 Бележка2 

Базова организация:   

Аграрен университет – Пловдив  

 

 

Ръководител на научния колектив  

Доц. д-р Стефан Шилев  

Участници:  

Доц. д-р Стефан Иванов Шилев 

Проф. д-р Андон Василев Андонов 

Проф. д-р Виолина Ангелова Ризова 

Доц. д-р Йорданка Михайлова Карталска-Татарова 

Доц. д-р Аньо Йорданов Митков 

Доц. д-р Николай Момчилов Минев 

Гл. ас. д-р Славея Тенчева Петрова 

Гл. ас. д-р Мариана Красимирова Петкова 

Гл. ас. д-р Мариан Янев Янев 

Ваня Атанасова Попова 

Василка Иванова Чопкова 

Йордан Йорданов  

Даниела Василева Мазнева 
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Партньорска организация:  

 

 

 

Участници:  

 

 

 

 

Партньорска организация:  

 

 

 

Участници:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта 
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ). 


