
Ünite 14B

Tarım Sektöründe Döngüsel İktisat

Tarımda Karbon Yakalama ve Ayırma

1 Giriş
Ünite 14B, döngüsel ekonomiyi Tarım sektöründeki kurslarına dahil etmek isteyen mesleki
eğitmenlere, karbon yakalama ve tutmayı teşvik etmek için rejeneratif çiftçilik ve karbon çiftçiliğinin
rolüne odaklanarak kaynaklar sağlar. Bu ünite, iklim değişikliğinin hafifletilmesinde tarım arazilerinin
önemini ve bir karbon yutağı olarak hareket etme fırsatını araştırıyor. Ünite, çiftliklerin toprak
sağlığını, verimliliği iyileştirmek, maliyetleri azaltmak ve daha da önemlisi çölleşmeyi ve karbon
yutaklarının kaybını önlemek için rejeneratif uygulamalardan nasıl yararlanabileceğini inceler.

2 Öğrenme Çıktıları

Bilgi
Tarımda karbon yakalama ve sekestrasyon
sürecini ve tekniklerini anlayın

Beceriler
Karbon yakalama ve ayırmayı teşvik etmek için
tarım sektörü genelinde uygulanabilecek
uygulamaları belirleyin

Yeterlilikler
Tarım arazilerinde karbon yakalamayı ve tecrit
etmeyi teşvik eden tarım sektörü için döngüsel
ekonomi ilkelerini uygulamak

EQF Seviyesi
Bu materyal esas olarak EQF Seviye 4 için
uygundur.

3 Ders Planı



Metod Tanım Dakika cinsinden
önerilen süre

(toplam dakika)
Beyin Fırtınası
oturumu

Bir eğitmen olarak tanımları, kavramları ve çağrışımları
yazdığınız beyin fırtınası, gelecekteki tartışmalar ve
referanslar için kullanılmalıdır. Gerekirse beyin fırtınası
oturumuna aşağıdaki sorularla devam edebilirsiniz:

● Çiftlik/toprak sahiplerinin karbon çiftçiliğini bir iş fırsatı
olarak nasıl kullanabileceğini ve uzun vadede rejeneratif
uygulamaları benimsemenin önemini tartışın.

15

PPT kullanarak
eğitmen
tarafından
sunum

Genel bakış
30Ünite Öğrenme Hedefleri

Tanıtım
Karbon yakalama ve Karbon lavabolar
AB Karbon Çiftçiliği Girişimi
Karbon tarımının iklim için faydaları
rejeneratif tarım
Rejeneratif tarım yöntemleri
rejeneratif yıllık kırpma
Örnek Olay – Wexcombe Çiftliği
Örnek Olay – İspanya'da rejeneratif tarım
AGROFORWARD Projesi
ağaç kesme
Çevresel faydalar
Vaka Çalışması – İtalya'daki Zeytin Bahçelerinin Araya
Ekilmesi
Topraklarda karbon depolamanın çevresel önemi
Topraklarda karbon depolamanın ekonomik önemi
Vaka Çalışması – Mahsul sistemleri, Lauragais, Fransa
Tartışma

Değerlendirme Soru
15

4 Soru

1. TTarım sektörü hem bir emisyon kaynağı hem de bir karbon yutağı görevi görmektedir. Şu
anda, tarım sektörü dünya çapında emisyonların %___'sini üretmektedir.
Cevap: 24%

2. Aşağıdakilerden hangisi rejeneratif tarım uygulamalarından biri değildir?
Cevap: Sürme



3. Proje Yenileme, yenileyici tarım için
5 ana ilkeyi tanımlar, aşağıdakilerden hangisi bir ilke değildir?
Cevap: Hassas tarım için teknolojilerin tanıtılması


