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PROIECTUL
MIXED este un proiect finanțat de programul Orizont
2020 al Uniunii Europene. Proiectul MIXED explorează
beneficiile diferitelor sisteme mixte agricole și agroforestiere (MiFAS) pentru climă, mediu înconjurător și
societate în general și va sprijini dezvoltarea acestor
sisteme. Se pornește de la presupunerea că sistemele
mixte au potențialul de a fi, deopotrivă, eficiente și
reziliente, oferind, în același timp, servicii ecosistemice
în folosul societății și al mediului înconjurător.
Grupurile de ferme reprezintă coloana vertebrală
a proiectului, fiind depozitarele unor cunoștințe și
experiențe diverse de care pot beneficia și alții. În cadrul
MIXED, creăm oportunitatea ca fermierii să învețe unii
de la alții, iar cercetătorii să înțeleagă și să genereze
noi cunoștințe prin realizarea de activități de cercetare
împreună cu fermierii.
Proiectul colaborează direct cu grupurile de fermieri și va
dezvolta rețele în toată Europa, acoperind o gamă largă
de diferite sisteme mixte agricole și agro-forestiere. Acest
lucru va permite schimbul de cunoștințe între fermieri.
Activitățile comune ale cercetătorilor și fermierilor vor
genera cunoștințe valoroase despre metode și sisteme,
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despre modalitățile cele mai bune de a facilita adoptarea
pe o scară mai largă a sistemelor mixte în Europa, precum
și modul în care politicile pot sprijini acest proces.
CONCEPTUL
MiFAS poate avea multe forme și dimensiuni. Poate fi
regăsit într-o parcelă de teren, la o fermă, între mai multe
ferme, sau chiar într-un întreg peisaj sau lanț alimentar.
Conceptul vizează optimizarea utilizării resurselor pe
baza colaborării și a producției diversificate (culturi
agricole, animale, pomi, vegetație forestieră) în care
diferitele activități productive se sprijină reciproc.
Resursele pot fi utilizate mai eficient în cadrul MiFAS,
spre exemplu, prin utilizarea culturilor agricole, pajiștilor
și vegetației forestiere pentru hrănirea și adăpostirea
animalelor și fertilizarea solului cu gunoi de grajd,
oferind în același timp beneficii cum ar fi sechestrarea
carbonului în cadrul sistemului și îmbunătățirea
biodiversității. Producția diversificată poate spori de
asemenea reziliența fermelor și poate contribui la o
utilizare mai circulară a resurselor, în general. Prin
urmare, se consideră că MiFAS este o posibilă alternativă
la specializare.
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FOCUS
• Co-crearea de cunoștințe și inovații pentru
Sisteme Mixte Agricole și Agro-forestiere
(MiFAS) îmbunătățite
• Dezvoltarea de sisteme mixte eficiente
și reziliente și evaluarea efectelor MiFAS
asupra mediului înconjurător, a rezilienței la
schimbările climatice și asupra altor servicii
ecosistemice
• Suport decizional pentru a facilita tranziția
fermierilor către MiFAS
• Estimări ale impactului introducerii
sistemelor mixte la diferite niveluri, în
vederea elaborării de politici de sprijin
pentru adoptarea MiFAS
• Activități de comunicare și diseminarea
rezultatelor proiectului

PROVOCĂRI
Provocarea asociată MiFAS este obținerea de rezultate economice
comparabile cu cele ale sistemelor agricole specializate. MiFAS
sunt mai complexe și intensive din punct de vedere al cunoștințelor
și pot implica planificare și investiții pe termen lung. Prin urmare,
este necesară o analiză aprofundată pentru a evalua beneficiile
economice și de mediu ale MiFAS, precum și pentru a oferi soluții
pentru îmbunătățirea utilizării resurselor și eficienței tehnice a
sistemelor mixte și a dezvolta strategii de tranziție.
GRUPURILE DE FERMIERI (REȚELELE)
MIXED implică grupuri de fermieri care practică sau sunt în
curs de transformare în MiFAS. În rețelele din proiectul MIXED
sunt reprezentate diferite sisteme agro-forestiere ecologice și
convenționale, de asemenea combinate cu activități de agroturism,
cu schimburi de terenuri/gunoi de grajd/nutrienți, precum și cu
schimburi de areale de pășunat între fermierii cu teren arabil și
crescătorii de animale.
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