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Žemės ūkio sektorius, kaip ir daugelis kitų, naudoja sąnaudas bei energiją ir sukuria 

 maistą bei atliekas. Ūkiams siekiant taikyti vis intensyvesnę ūkininkavimo praktiką,

auga priklausomybė nuo tam reikalingų papildomų medžiagų, pvz., maistinių

medžiagų, pašarų ir pesticidų ir tuo pačiu generuojami didesni atliekų kiekiai.

Dauguma ūkininkų stengiasi rūpintis ir saugoti žemę, tačiau besikeičianti praktika

verčia didinti medžiagų suvartojimą ir atliekų kiekius. Taigi turime rasti būdų, kaip

sumažinti nenatūralių maistinių medžiagų patekimą į žemės ūkį, pritaikyti efektyvią

žemės naudojimo praktiką ir realizuoti susidarančias atliekas žiedinės ekonomikos

kontekste.

Balandžio mėnesio

naujienlaiškis yra ketvirtasis

mūsų žingsnis pristatant

žiedinės ekonomikos temą,

Jame pagrindinis dėmesys

skiriamas žemės ūkio

sektoriui.

https://unsplash.com/s/photos/circular-economy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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4
Žingsnis 

Step 

...Sužinokite
daugiau 
CIRCLE žemės ūkio
sektoriaus
mokymo
medžiagoje.

Ellen MacArthur fondo (vieno

didžiausių žiedinės ekonomikos ir

tvarumo sektoriuje veikiančių subjektų)

pranešimu (anglų kalba), kuriame

pristatoma ši tema.

La Junquera, pietų Ispanijos šeimai

priklausančio ūkio, kuris remiasi

atsinaujinančios ekologinės

žemdirbystės praktika, patirtimi. Vaizdo

įraše (anglų kalba, galima įjungti

lietuviškus subtitrus) pristatomas

perėjimo prie sveikesnio dirvožemio ir

efektyvesnio žemėtvarkos potencialas

bei tam skirti įrankiai. Ūkis taip pat

dalyvauja eksperimente dėl Patagonia

prekės ženklo,  regeneracinio organinio

sertifikavimo (anglų kalba).

Norime  apžvelgti konkrečią žemės ūkio

temą žiedinės ekonomikos kontekste –

atkuriamąjį žemės ūkį ir kviečiame

susipažinti su:

 

https://circlelearning.eu/lt/agriculture-training-lt/
https://ellenmacarthurfoundation.org/articles/regenerative-agriculture
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI-h8NMYs
https://eu.patagonia.com/ch/en/actionworks/campaigns/regenerative-organic-agriculture-2/
https://eu.patagonia.com/ch/en/actionworks/campaigns/regenerative-organic-agriculture-2/
https://eu.patagonia.com/ch/en/actionworks/campaigns/regenerative-organic-agriculture-2/
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Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl

Europos Komisija, jos institucijos negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį

pateikiamos informacijos naudojimą.

Kitas Naujienlaiškis –– 2022 m.

gegužę!

Žiedinė ar ne – žiedinės ekonomikos Turkijoje link (anglų kalba), 

„Žiedinės ekonomikos principais išgaunamas maistas Turkijoje“

(anglų kalba), 

Kaip pastebėjote, visuose Naujienlaiškiuose stengėmės pateikti
CIRCLE projekto šalių partnerių patirtį, atvejų tyrimus, apklausas.
Pirmajame Naujienlaiškyje žiedinės ekonomikos temą atskleidėme

remiantis GfK (tarptautinės įmonės, turinčios partnerių daugumoje

šalių) apklausa, antrajame - lietuvių partneriai papasakojo savo

asmeninę patirtį vandens parke. Trečiąjį informacinį biuletenį skyrėme 

 Italijos meistriškumui. Šiame Naujienlaiškyje  remiamės Ispanijos

patirtimi.

Ieškodami gerosios patirties Turkijoje, internete radome du labai

įdomius dokumentus, parengtus Nyderlandų agentūroje, Ekonomikos

reikalų ir klimato politikos ministerijos užsakymu.

Kitame naujienlaiškyje uždarysime „ciklą“ su anglosaksiška istorija!

Žingsnis

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/10/To-cycle-or-not-to-cycle.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/10/To-cycle-or-not-to-cycle.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/08/Circular-food-Turkey.pdf

