
14B modulis

Anglies surinkimas ir sekvestravimas žemės ūkyje

1 Įvadas

14B modulyje pateikiama medžiaga mokytojams, norintiems integruoti žiedinės ekonomikos
temą į žemės ūkio sektoriaus profesinio mokymo programas, daugiausia dėmesio skiriant
regeneraciniam ūkininkavimui ir anglies dioksido vaidmeniui skatinant anglies surinkimą ir
sekvestraciją. Šiame skyriuje nagrinėjama žemės ūkio svarba švelninant klimato kaitą ir
galimybė absorbuoti anglį. Taip pat analizuojama, kaip ūkiai gali pasinaudoti regeneracine
praktika, kad pagerintų dirvožemį, efektyvumą, sumažintų išlaidas ir, svarbiausia, išvengtų
dykumėjimo ir anglies absorbentų praradimo.

2 Mokymosi tikslai

Žinios Suprasti anglies surinkimo ir sekvestracijos žemės
ūkyje procesą ir būdus.

Įgūdžiai
Identifikuoti praktikas, kurios gali būti taikomos
visame žemės ūkio sektoriuje surenkant anglies
dioksidą ir taikant sekvestraciją.

Kompetencijos
Pritaikyti žiedinės ekonomikos principus žemės ūkio
sektoriuje, skatinant anglies dioksido surinkimą ir
sekvestraciją žemės ūkio paskirties žemėje.

EKS lygis Mokymo turinys labiausiai pritaikytas integruoti į 4
lygio profesinio mokymo programas (pagal EKS)

3 Pamokos planas

Žemiau pateikiamoje lentelėje siūlomas pamokos planas 4 lygio profesinio mokymo
programoms.

Metodas Aprašymas Siūloma
trukmė, min.

Diskusija Diskusijos pradžioje profesijos mokytojui siūloma
mokiniams pateikti ir kartu aptarti apibrėžimus bei
sąvokas, kurios kartu su jų šaltiniais turėtų būti
žinomos ir naudojamos pamokos metu.
Rekomenduojamas klausimas diskusijai:

● Aptarkite kaip ūkininkų/žemės savininkų verslo
galimybes naudojant anglies saugojimą
dirvožemyje  ir aptarkite ilgalaikės
regeneracinės praktikos svarbą.
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Pristatymas
pagal pateiktį

Temos apžvalga
30Modulio mokymosi tikslai

Įvadas
Anglies surinkimas ir absorbentai
Kiek šiltnamio efektą sukeliančių dujų sugeneruoja
maitinimo sistema?
ES anglies dioksido gavybos iniciatyva
Anglies gavybos nauda klimatui
Atkuriamoji žemdirbystė
Regeneracinės žemdirbystės metodai  
Atkuriamasis vienmetis pasėlis
Atvejo analizė – Atkuriamasis ūkininkavimas
Wexcombe fermoje (Wiltshire)
Atvejo analizė – Atkuriamasis ūkininkavimas Ispanijoje
AGROFORWARD projektas
Medžių įterpimas
Medžių įterpimo nauda aplinkai
Atvejo analizė – Alyvuogių sodų įterpimas Italijoje
Anglies saugojimo dirvožemyje svarba aplinkai
Anglies saugojimo dirvožemyje galimybės ir
ekonominė nauda
Atvejo analizė – Augalininkystės sistemos: sėjomaina,
tiesioginė sėja ir dengiamieji augalai (Lauragais,
Prancūzija)
Diskusija
Santrauka

Žinių
patikrinimas Žinių patikrinimo testas
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