Ecodiag

Aceste trei instrumente complementare permit evaluarea stării
biodiversităţii, atât la nivelul terenului cultivat, cât şi a întregului sistem
al exploataţiei.
Ele pot fi folosite atât ca instrumente pentru sensibilizare, cât şi
evaluare sau conduita unei ferme,
cu scopul de a conservarea biodiversitatea, dar, şi pentru înţelegerea
utilităţii acestuia. (luptă biologică,
polenizare ...)

ECODIAG reprezintă un transfer de inovaţie finanţat de către
Comisia Europeană în cadrul programului Leonardo da Vinci.
Acesta este implementat în Franţa de către Academia de arii
naturale din Languedoc Roussillon, Solagro şi Institutul de
Studii Superioare în Ştiinţe Agricole din Montpellier (Supagro
Florac).
Pentru a afla mai multe despre program şi de formarea formatorilor în România, contactaţi:

Ele s-au dovedit deosebit de utile în
zonele Natura 2000, în cazul în care
acestea au identificat problemele de biodiversitate şi au oferit
măsuri de gestionare adecvate, în conformitate cu sistemul
exploataţiei.
Grupurile de producători l-au utilizat, de asemenea, pentru
a sublinia calitatea mediului în ceea ce priveşte produsul şi
sistemul lor.
Ele sunt experimentate, începând din octombrie 2011 pe
teritoriul României şi vor face obiectul în 2012 pentru sesiunile de formare de formatori dedicate atât profesorilor, agricultorilor, cât şi animatorilor parcurilor naturale regionale,
tehnicienilor agricoli si de mediu.
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ECODIAG (Diversitatea ecologică în agricultură) este derivat din punerea în comun a trei instrumente de diagnosticare a exploataţiei agricole utilizate în Franţa în ultimii ani.

www.ecodiag.eu
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A cunoaşte, a evalua, a spori
biodiversitatea şi mediul
înconjurător a unei ferme
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Potrivit pentru proiectele colective sau teritoriale, acest instrument este deosebit de util în munca de teren pentru tehnicienii agricoli, dar, de asemenea, şi pentru ciclurile de formare.

Scopul este de a sensibiliza agricultorii cu privire la biodiversitate prezentă sau potenţială, a exploataţiei lor şi să propună
măsuri de gestionare în favoarea
menţinerii sau consolidarea biodiversităţii, în conformitate cu sistemul lor de operare.

ialectul este un instrument de diagnosticare care permite
descrierea funcţionării agronomice a unei ferme, analizând în acelaşi timp relevanţa sa ecologică. Acesta se realizează
pe parcursul unei zile: o primă etapă cu agricultorul permite
colectarea de informaţii şi cunoaşterea parcelelor. Datele sunt
apoi introduse, permiţându-se o primă sinteză.

Chestionarul iniţial permite
abordarea a 34 de indicatori
cu agricultorul şi înţelegerea
„logicii” administrării exploataţiei sale.
Astfel atât nota totală a
durabilităţii ecologice, cât şi
notele intermediare aferente
diverselor teme (apă, sol,
biodiversitate şi gestionarea resurselor) sunt extrase.
Aceste rezultate pot fi apoi comparate datorită bazei de date
care include în prezent 1200 ferme.
Mai multe module opţionale pot fi propuse agricultorului în
funcţie de problemele de mediu de pe teritoriul său, ca cea mai
bună analiză a biodiversităţii având la bază o certificare de o
mare valoare în ceea ce priveşte mediul înconjurător.
Dialectul este un instrument la care oricine are acces liber şi
gratuit.
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iagnosticul biodiversităţii este un instrument de suport
decizional pentru agricultori, tehnicieni agricoli, managerii
de arii naturale.

Acest diagnostic simplu, conceput pentru a fi executat rapid,
fără a creşte inventarul natural, se
bazează pe evaluarea a doi indicatori. În primul rând, cantitativ şi de
amenajare a teritoriului, măsoară
nivelul de funcţionare şi, prin urmare, locul destinat mediilor
semi-naturale: zavoaie, păşuni, şanţuri, benzi inierbate, arbori
izolaţi, landă, păduri ...
Al doilea calitativ, care rezultă din observaţiile din teren, este
folosit pentru a evalua calitatea ecologică a acestor medii seminaturale. Analiza acestor doi indicatori permite identificarea
punctelor forte, punctelor slabe şi marjele de progres ale practivilor şi sistemului de exploatare, în ceea ce priveşte biodiversitatea. Luând în considerare teritoriul, contextul de mediu şi
caracteristicile specifice fiecărei exploataţii, acţiunile, evoluţiile sau schimbările practicilor sunt preconizate de a fi cel mai
adaptate posibil.
În Franţa, acest diagnostic oferă acces la măsuri de agromediu co-finanţate de Uniunea Europeană şi de stat. De asemenea, oferă acces la pieţe care îndeplinesc anumite specificaţii
tehnice.
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nstrumentul de evaluare a florei segetale permite botaniştilor şi non-botaniştilor să identifice nivelul de biodiversitate
a unei parcele sau ferme. Această floră, specifică cerealelor de
iarnă este un indicator de interacţiuni între practicile agricole
şi mediu.
Instrumentul are două forme, în primul rând simplă, utilizabilă pe teren, mai degrabă destinată pentru nonbotanişti şi
agricultorii înşişi. Acesta permite un diagnostic rapid şi propune practici care determină conservarea speciilor identificate şi / sau îmbunătăţirea nivelului de biodiversitate a unei
parcele, luându-se în considerare obiectivele de producţie.
Prima parte constă într-o broşură de identificare a speciilor
clasate în funcţie de culoarea de flori şi o broşură de evaluare,
prezentând metoda
de investigare şi de
evaluare a parcelei.
A
doua
formă,
informatizată,
este
mai degrabă destinată pentru botanişti şi specialişti.
Recensământul exhaustiv de flori sălbatice
şi segetale, în special, integrarea lor în bazele de date privind
caracteristicile biologice şi ecologice ale fiecărei specii care
permit studierea evoluţiei acestei florei, rolul său în agro-ecosistem, precum şi acest lucru la diferite niveluri: local, regional,
naţional şi internaţional.
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