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Ми претставува големо задоволство што можам да ви 
гопретставам овој важен  Билтен бидејќи во него е 
објаснет комплексниот однос помеѓу земјоделството и 
климатските промени, како и позитивните напори што 
ги превзема ЕУ во насока на решавањето на тој проблем 
во земјоделскиот сектор.

Како поединци ние се соочуваме со сé поразлични 
климатски услови. За разлика од тоа,  земјоделците, кои 
се многу зависни од временските прилики, се посвесни 
за овие промени од повеќето луѓе. Се чини дека сега 
имаме солидна количина докази за климатските 
промени – тие се случуваат и ќе пристигнат и дома кај 
нас во Европската Унија (ЕУ). Како што тоа ќе се случува, 
европското земјоделство ќе ја почуствува целата 
силина на надоаѓачката појава. Намалувањето на 
нивото на просечните врнежи ќе претставува сериозен 
проблем во многу региони. На целата територија на ЕУ 
можеме да очекуваме почести неочекувани топли 
бранови, повеќе неочекувани бури, повеќе 
неочекувани поплави.

Меѓутоа, ќе има и добитници. На пример, жетвите во 
некои северни делови на Европа ќе се зголемат. Од 
друга страна, со сигурност ќе има и губитници. Многу 
земји на Јужна Европа веќе се соочуваат со потешкотии 
да обезбедат доволно вода за своите земјоделци, кои во 
некои случаи користат дури половина од националната 
потрошувачка на водата – а сушите кои што нé 
очекуваат, уште повеќе ќе ја влошат сотиацијата. Во исто 
време, гадинките ќе виреат, а шумите се веќе станати 
лесно подложни на запалување и пожари.

Се разбира, земјоделците го познаваат времето како 
пријател и непријател од денот кога одгледувањето за 
прв пат започнало. Тие се навикнати да го очекуваат 
неочекуваното. Меѓутоа постојат граници на нивната 
издржливост  – особено кога тие се под постојан и 
растечки комерцијален притисок.

Ова прашање во ЕУ веќе подолго време многу сериозно 
се разгледува. Ние во ЕУ сме предводници во 
фронталната линија на меѓународната битка за срцата и 
умот – да им помогнеме на луѓето да ги увидат 
опасностите, како и да ги убедиме нашите партнери да 
ни се придружат во превземените активности. Досега, 
политиката на ЕУ за климатските промени беше 
фокусирана на ублажување на последиците. 
Земјоделството е исто така вклучено во борбата против 
климатските промени; земјоделскиот сектор на ЕУ веќе 
направи значителен напредок во намалувањето на 
испуштања на штетни гасови во атмосферата. Меѓутоа, 
итноста на климатскиот предизвик бара од нас да ги 
оддржиме нашите напори во оваа насока – и дури и да 
ги засилиме. Ублажувањето на последиците не е 
доволно. Време е да се прилагодиме.

За среќа, во поглед на земјоделската политика ние не 
почнуваме од нула. Заедничката земјоделска политика 
(ЗЗП) веќе има поставено одредени основи што би 
требало да ни овозможи полесно прилагодување кон 
климатските промени. Прописите исто така имаат свое 
место во третирањето на оваа материја. Земјоделците 
веќе сега се задолжени да следат голем број правила 
кои се однесуваат на заштитата на околината. Можеби 
ќе бидат потребни дополнителни правила и прописи; 
но јас сум убедена дека, секогаш кога е тоа можно, ќе им 
дадеме на земјоделците позитивна стимулација – 
стимулации за адаптирање на структурата на нивните 
фарми и производствените методи, и стимулации да 
продолжат со давањето еколошки услуги. Покрај тоа, ќе 
мораме одблиску да ги рагледаме можните алатки за 
управување со ризиците и можните кризи.

Затоа, ве молам продолжете со читањето на овој 
документ за да видите колку успешното справување со 
климатските промени е критично за иднината на 
европското земјоделство и како земјоделството може 
да помогне во намалувањето на влијанието на 
климатските промени.

Мариан Фишер Боел
Комесар за земјоделство и рурален развој

ПРЕДГОВОР
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1. Увод
Климатските промени сега се препознаваат како еден 
од најсериозните предизвици за целиот свет – 
народите, човековата околина и  економиите. Сега 
постојат евидентни научни докази дека високата 
концентрација на гасови што предизвикуваат ефект на 
стаклена градина (ГХГ – greenhouse gasesјаглерод 
диоксид, метан и азот оксид) во атмосферата е 
причината за глобалното загревање. И додека светот и 
порано се соочувал со климатски промени, сега за 
првпат ова прашање се јавува како резултат на 
човековото влијание. Тоа е предизвик со кој што може 
и мора да се справиме.

Се верува дека најголемиот дел од глобалното 
затоплување на кое што сме сведоци денес е 
предизвикано од емисијата на јаглерод диоксид, метан 
и азот оксид во атмосферата како резултат на 
човечките активности, особено промените во 
употребата на земјиштето како обезшумувањето, и 
горењето фосилни горива (јаглен, нафта и гас).

Европа е потопла за речиси 1°С во последново 
столетие, што е повеќе  од глобалниот просек. 
Климатските услови станаа многу променливи. 
Дождовните и снежните врнежи значително се 
зголемија во северна Европа, додека пак врнежите се 
намалија значително, а сушите се сé почести во јужна 
Европа (види Табела 1). Температурите стануваат се 
поекстремни (на пример рекордните температури од 
летниот топол бран во 2003 година), а во исто време 
поплавите стануваат се повообичаени.

И додека индивидуалните временски настани не 
можеме да ги припишеме на една единствена причина, 
статистичките анализи покажуваат дека ризикот од 
такви настани веќе е значително зголемен како 
последица на климатските промени. Економските 
загуби причинети од временски непогоди и 
катастрофи се значително зголемени во последниве 
години.

Со оглед на својот широк дијапазон на ефекти, 
климатските промени, на среден и долг рок, ќе имаат 
значително влијание врз промената на начинот на 
донесување политики. Денес, климатските промени 
представуваат двоен предизвик: како да се намали 
испуштањето на јаглерод диоксид, метан и азот оксид 
кои што се причинители на глобалното затоплување 
(попознато како ублажување на влијанието); и како да 
се прилагодиме на тековните и идните климатски 
промени со цел да го намалиме негативното влијание 
што ќе го има врз нас – прилагодување.

Климата што се менува претставува и голем предизвик 
за земјоделството и процесот на формулирање на 
земјоделските политики. Во овој Билтен е дадено 
објаснување како земјоделството на Европската Унија 
(ЕУ) е погодена од, и влијае врз глобалното 
затоплување, и како секторот и политиката на ЕУ за 
земјоделствоможат да се фатат во костец со двојниот 
предизвик на намалување на емисиите на јаглерод 
диоксид, метан и азот оксидсо истовременото 
прилагодување кон претпоставениот учинок на 
климатските промени.

Слика 1. Трендови на просечните годишни врнежи (1900 – 1998) – Медитерански регион

< -15

Разлика во
врнежите

Коментар: средни годишни
просеци 1901 - 1910 и
1991 - 2000 во проценти
(-35 до 104 % промени).
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Извор: Европска агенција за околина (ЕЕА), Технички извештај Бр. 7/2005 „Ранливост од и прилагоденост кон 
климатските промени во Европа, базирано врз М. Халм (1999) – историски месечни врнежи за глобални земјени 
површини од 1900 до 1998„ (http://reports.eea.europa.eu/technicаl_report_2005_1207_144937/en)
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2. Климатските промени се случуваат

Постои навистина малку сомнеж дека климатските 
промени се случуваат во моментов. „Повеќето од 
забележените зголемувања на глобалните просечни 
температури од средината на 20-от век се многу 
веројатно резултат на забележеното зголемување на 
концентрација на јаглерод диоксид, метан и азот оксид 
предизвикана од човештвото. Забележеното 
сеприсутно затоплување на атмосферата и океаните, 
заедно со намалувањето на масата вечен мраз, го 
поддржува заклучокот дека ова најверојатно не се 
должи само на  познати природни причини„. Ова се 
само некои од заклучоците во најновиот извештај на 
Меѓувладиниот панел за климатски промени (ИПЦЦ)1, 
кој што го сочинуваат водечките авторитети на 
меѓународно ниво и кој му беше доделена  Нобеловата 
награда за мир2 за своите напори да собере и јавно да 
рашири повеќе  знаење за климатските промени. 
Земјите и лицата кои што до сега не го признаваа 
степенот на проблемот на климатските промени сега и 
формално се согласија дека тој навистина постои и дека 
е потребно да се соочиме со него.

1 Види: http://www.ipcc.ch Climate Change 2007
2 Заедно со поранешниот потпретседател на САД, Ал Гор

Прогноза за идните климатски промени

Терминот климатски промени вообичаено се 
употребува за да го опише човечкото влијание врз 
климата. Најзначајната опасност доаѓа од емисиите 
на јаглерод диоксид, метан и азот оксидво 
атмосферата. кои што придонесуваат кон 
таканаречениот „ефект на стаклена градина„. 
Ефектот на стаклената градина е природен 
механизам од суштинско значење за животот на 
планетата Земја, меѓутоа човечката активност ја 
наруши рамнотежата на механизмот. Енергијата на 
зрачењето кое што го испушта сонцето минува низ 
Земјината атмосфера и ја загрева нејзината 
површина. Оваа топлина потоа се враќа кон 
атмосферата, меѓутоа дел од оваа топлина останува 
заробен и се апсорбира од гасовите во атмосферата. 
Со зголемената концентрација на јаглерод диоксид, 
метан и азот оксид, овој ефект се засилува, на тој 
начин зголемувајќи ја Земјината температура.

Меѓувладиниот панел за климатски промени 
(ИПЦЦ), кој што беше формиран од Обединетите 
Нации во 1998 година, ги спои врвните светски 
експерти со цел да извршат проценка на состојбата 
со  климатскиот систем на Земјата. Извештајот 
обезбедува сеопфатна, ажурирана проценка на 
тековното знаење за климатските промени. 
Четвртиот Извештај на ИПЦЦ за проценка  беше 
публикуван во есента 2007 година. 

Глобалните климатски модели, кои што верно го 
репродуцираат  функционирањето на атмосферата 
и океаните, се користат заедно со различни можни 
сценарија за испуштање на јаглерод диоксид, метан 
и азот оксид за да ги проценат идните промени на 
климатските шаблони. 

Сценаријата се базирани врз основните 
причинители на зголемена емисија на гасови, како 
што се економскиот развој и популациските 
трендови. Најновиот  извештај на ИПЦЦ непобитно 
утврдува дека процесот на климатски промени се 
случува на сите континенти и океани, особено на 
копнените површините и на повисоките северни 
географски широчини.  

ИПЦЦ со увереност известува дека повеќето од 
забележените зголемувања на температурите се 
резултат на повисоката концентрација на јаглерод 
диоксид, метан и азот оксидво атмосферата, 
предизвикана од човечки активности. Овие 
активности вклучуваат особено согорување на 
фосилни горива и обезшумување, кои 
предизвикуваат испуштање на јаглерод диоксид 
(CO2) – основниот гас одговорен за климатските 
промени – како и други јаглерод диоксид, метан и 
азот оксид, како метан (CH4) и азотен оксид (N2O). 
Дури 25% од глобалната емисија на јаглерод 
диоксид, метан и азот оксидможе да се припише на 
промените во употребата на земјиштата, особено 
тропското обезшумување како најизразено. Во 
Европа, енергетскиот и  транспортниот сектор се 
најголемите извори на испуштањето јаглерод 
диоксид, метан и азот оксид. Од почетокот на ерата 
на индустријализација (околу средината на 18-от 
век) концентрациите на јаглерод диоксид и метан 
значително се зголемени. Дури кога таквите емисии 
во потполност би престанале денес, тековните 
климатски промени ќе продолжат со децении 
поради количините јаглерод диоксид, метан и азот 
оксидакумулирани во атмосферата низ минатото.
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Што велат експертите

Во последните 150 години беше забележано 
зголемување на глобалната температура за речиси 0.8°
С. И додека овој податок не делува така драматично, 
овој тренд во изминатите три децении веќе имаше 
значајно влијание врз многу физички и биолошки 
системи (водите, животните средини, здравјето). 
Меѓународните истажувачи се согласни дека 
влијанието на климатските промени низ целиот свет ќе 
биде прогресивно нагласено во иднина, иако во 
моментов не може со сигурност да се одреди 
големината и брзината на тоа влијание. 

ИПЦЦ предвидува дека продолжената емисија на 
јаглерод диоксид, метан и азот оксид ќе предизвика 
понатамошно забрзано затоплување во 21-от век, 
започнувајќи промени во глобалниот климатски систем 
кои што најверојатно ќе бидат далеку позначајни од 
промените забележани во 20-от век. Се проценува дека, 
доколку не се превземе глобална акција за 
ограничување на емисиите на јаглерод диоксид, метан 
и азот оксид, глобалната температура на површината 
може да порасне од 1.1°С до 6.4°С3  до крајот на 21-от 
век, иако најверојатното сценарио е дека растот на 
температурите ќе се движи во опсегот од 1.8°С до 4.0°С 
(околу 0.2°С секоја деценија). Во Европа најголемото 
зголемување на температурата се случува и се очекува 
во тој тренд да продолжи во јужна Европа. Големиот 
опсег на проекции се должи на несигурноста на 
физичките климатски модели и на непредвидливоста на 
идните емисии, кои што зависат од фактори како 
технолошките промени и популацискиот раст на 
населението.

Напорите на меѓународната заедница и на ЕУ во 
борбата против климатските промени

Климатските промени се глобален проблем кој што бара 
глобално решение. Меѓународна заедничка акција се 
превзема уште од почетокот на деведесеттите години, 
по водство на  ЕУ. ЕУ имаше клучна улога во развојот на 
Рамковната конвенција за климатски промени на 
Обединетите Нации (УНФЦЦЦ), и нејзиниот Протокол од 
Кјото , на кој беа донесениправно обврзувачки цели за 
индустријализираните нации да ги намалат своите 
емисии на јаглерод диоксид, метан и азот оксид за 5% до 
2012 година. ЕУ превзема дури и поголема обврска: 
15-те стари Земји Членки4  се обврзаа да ги намалат овие 
емисии за 8%. Земјите Членки кои што се приклучија од 
2004-та година имаат цел намалување на емисиите од 
помеѓу 6% (Унгарија, Полска) до 8% (Чешката 
република, Словачка, Словенија, балтичките земји, 
Романија и Бугарија). Кипар и Малта немаат цели за 
исполнување според протоколот од Кјотo.

На почетокот на 2007 година шефовите на владите на 
државите во ЕУ отидоа уште понатаму, прифаќајќи 
независна обврска да ги намалат емисиите на на 
јаглерод диоксид, метан и азот оксидза 20% до 2020 
година (споредено со нивоата од 1990 година)5. Во 
тековните меѓународни преговори, ЕУ го застапува 
својот став за намалување на емисиите од 30% во сите 
индустријализирани држави до 2020 година, како и 
вклучување на земјите во развој, кои што моментов 
немаат превземено обврски за намалувања на 
емисиите. Во ЕУ се верува дека е потребна поширока 
опфатеност со поамбициозни цели за намалување на 
емисиите со цел да се спречи зголемување на 
глобалните температури за повеќе од 2°С над просекот 
пред ерата на индустријализацијата, за да се избегнат 
поголеми еколошки, економски и социјални последици.

Намалување на испуштањата на стакленички гасови 
не е единствената цел

Политиката на ЕУ за климатските промени се 
концентрира на намалувањето на испѕштањето 
јаглерод диоксид, метан и азот оксид во атмосферата. 
Но, овие напори сами по себе може да не бидат доволни 
за да се избегнат последиците од промените на 
климатските услови. И додека ублажувањето е 
потребно за да се оневозможат климатските промени 
што може да се избегнат, прилагодувањето е неопходно 
за  справување со последиците кои што се неизбежни 
поради фактот што тие се предизвикани од емисии во 
минатото. Зелениот Документ кој што Комисијата го 
издаде неодамна (Јуни 2007)6 претставува опции за  
активности во ЕУ насочени кон прилагодување кон 
климатските промени (на пример, преку изградбата на 
насипи за заштита од поплави, развој на растенија 
отпорни на суша, и селекција на шумски видови и 
пракси помалку осетливи на бури и пожари). Напорите 
за прилагодување мора да се зголемат на сите нивоа и 
во сите сектори и потребно е да бидат координирани на 
ниво на ЕУ. Зелениот Документ исто така ја разгледува и 
улогата на политиките на ЕУ – вклучувајќи ја и 
земјоделската политика – во напорот за подобрување 
на отпорност на европските држави кон последиците 
од климатските промени и повикува на поширока 
дебата на темата прилагодување. Овој документ 
најверојатно ќе биде проследен со т.н. Бел Документ во 
2008 година, кој ќе соддржи поконкретни опции за 
прилагодување.

Подготовка на политиката за климатски промени по 
2012 година

Приоритет на ЕУ е унапредување на преговорите за 
иден глобален и сеопфатен рамковен договор за 
климатските промени. Меѓународните разговори за 
утврдување нови цели веќе започнаа за време на 
конференцијата на членките на УНФЦЦЦ и Протоколот 
Кјото  (Монтреал 2005 и Најроби 2006 година). Целта на 
овие разговори е да се дојде до нов, сеопфатен 
глобален договор за периодот по 2012 година, кога на 
тековните цели поставени со Протоколот од Кјото  им 
истекнува рокот. Од тој аспект, важно случување беше 
состанокот на членките во Декември 2007 година на 
Бали, кој означи формално започнување на 
преговорите. Намерата е да се дојде до заеднички 
договор за обновена меѓународна рамка до 2009 
година.

3 Овој обем ја изразува несигурноста во врска со точните податоци 4 Пред проширувањата на ЕУ од 2004 и 2007 година, кои што донесоа 
дополнителни 12 Земји Членки
5 COM(2007)2 �nal, коминике на Комисијата “Ограничување на 
глобалните климатски промени на 2°C- патот кон 2020 и понатаму“

6 COM(2007) 354 �nal, Зелениот Документ „Прилагодување кон 
климатските промени – опции за ЕУ активности„
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Земјоделството мора да го решава двојниот предизвик 
на намалувањето на емисиите на јаглерод диоксид, 
метан и азот оксид, истовремено прилагодувајќи се кон 
очекуваните последици од климатските промени. 
Земјоделството ослободува јаглерод диоксид, метан и 
азот оксидво атмосферата, иако сразмерно помалку од 
другите економски сектори. Земјоделството, исто така 
може да понуди и решенија за предизвиците што ги 
носат климатските промени во ЕУ.

Намалување на ослободувањата од фармите

Земјоделството е важен извор на два моќни гасови кои 
се ослободуваат во стаклениците : азот оксид (N20) и 
метанот (CH4)(види слика 2):

• азот оксид се ослободува во атмосферата  
 најчесто како резултат на микробската   
 трансформација на азотните ѓубрива во   
 почвата; создавањето на азот оксид    
 претставува повеќе од половина од вкупното  
 ослободување во земјоделството;
• ослободувањето на метан  најчесто е резултат  
 на цревната ферментација кај преживарите  
 (стомачна ферментација)7;

• Емисиите на азот оксид и метан се резултат на  
 складирањето шталско ѓубриво - распаѓањето  
 на складираното шталско ѓубриво во услови на  
 намалено присуство на кислород  – како и  
 неговото расејување по ораниците и другото  
 земјоделско земјиште. 

Земјоделството речиси и да не испушта јаглерод 
двооксид (CO2) во атмосферата – најшироко 
распространетиот  гас во атмосферата (види податоци 
за мерење на емисиите). Напротив, земјоделското 
земјиште, кое што опфаќа повеќе од половина од 
територијата на ЕУ, содржи големи количини јаглерод 
што помага во намалувањето на количините на CO2 во 
атмосферата.

Климата што се менува е исто така голем предизвик за 
земјоделството и формулирањето на земјоделските 
политики . Во овој билтен е објаснето о земјоделството 
на Европската Унија (ЕУ) е погодено од и влијае врз 
глобалното затоплување, и како секторот и политиката 
на ЕУ во земјоделстовот можат да се фатат во костец со 
двојниот предизвик на намалување на емисиите на 
јаглерод диоксид, метан и азот оксид со истовременото 
прилагодување кон претпоставениот учинок на 
климатските промени.

3. Двојниот предизвик за земјоделството предизвикан од климатските промени

Слика 3. Удел на земјоделството во вкупната емисија на стакленички гасови – 2005 (ЕУ-27)
Слика 2. Состав на земјоделските ослободувања на стакленички гасови (ЕУ-279) – 2005 година

N20-Земјоделство

CH4-Ориз

N20-Ѓубриво

CH4-Ѓубриво

CH4-Стомачни

Почва; 51 %

Одгледување; 0 %

Ракување; 7 %

Ракување; 11 %

Ферментација; 31 %
Други сектори

Земјоделство

90,8 %

Азотен оксид
(N2O) 5.3 %

Јаглерод диоксид
(CO2) 0 %

9.2 %

Метан
(CH4) 3.9 %

Прилагодување кон ризиците од климатските 
промени

Климатските промени влијаат на многу економски 
сектори, а земјоделството е едно од најизложените, 
затоа што земјоделското производство е директно 
зависно од климатските фактори. Пристапот до 
природните ресурси (почва, воздух и вода) е пресуден 
за одржливоста на земјоделското производство. Ове е 
подеднакво важно за сите во Европа затоа што 
обработливото земјиште, шумите и горите покриваат 
речиси 90% од копнената површина на ЕУ. 
Променливоста на климатаод година во година е една 
од основните причини за променливоста на годишните 
реколти и е неизбежен ризик на земјоделското 
производство. Оттука, земјоделството е во првите 
борбени редови во битката против последиците од 
климатските промени. Прилагодувањето е критичен 
предизвик за земјоделството и руралните средини.

7 Преживарите (говеда, овци, биволи) произведуваат значителни количини метан како дел 
од нивниот нормал дигестивен процес. Бактериите присутни во стомакот на овие животни 
ги преработуваат влакнестите храни во продукти кои што понатаму можат да бидат 
преработени и употребени од самите животни како храна, меѓутоа за време на тој процес се 
создава и метан гас. 
8 Исто така познато како анаеробни услови – овие анаеробни услови се често резултат на 
присуството на голем број животни на мала затворена површина (т.е. фарми за млечни 
крави, единици за производство на телешко месо, како и фарми за свињи и живина)

9 ЕУ составена од 27 Земји Членки, по приклучувањето на Романија и Бугарија 
во Јануари 2007 година.
10 Погледни : http://www.eea.europa.eu/themes/agriculture/indicators
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Емисија на јаглерод диоксид, метан и азот оксид во 
земјоделството

Земјоделскиот сектор на ЕУ-27 ослободи речиси 475 
милиони тони на гасови еквивалентни11 на јаглерод 
диоксид - во 2005 година. Ова претставува речиси 9% од 
вкупните емисии на јаглерод диоксид, метан и азот 
оксид во ЕУ (наспроти 11% во 1990 година), со што 
земјоделството беше третиот најголем сектор12 што 
ослободува штетни гасови во атмосферата  (погледни 
слика 3). Околу 5% од вкупните емисии отпаѓа на азот 
оксид*, кој резултира од употребата на органските и 
минералните азотни ѓубрива врз почвата, и речиси 4% е 
метан, најмногу како резултат на дигестивниот процес 
кај преживарите и во помала мерка поради 
складирањето на шталско ѓубриво. Во ЕУ, влијанието на 
земјоделството врз емисиите на јаглерод диоксид, метан 
и азот диоксид е ограничено и во опаѓачки тренд. 
Понатамошните напори за дополнителното намалување 
на емисиите во земјоделскиот сектор наскоро ќе донесе 
резултати.

Гледајќи вон генерализираната слика за ЕУ, 
поединечните Земји Членки имаат значително 
различни ситуации (слика 4). Во 2005 година уделот на 
емисии на јаглерод диоксид, метан и азот оксид од 
земјоделството беше поголем од  просекот на ЕУ во 
следниве земји: Ирска (26%), Летонија и Латвија (во 
двете по 18%), Франција (17%), Данска (15%), Шведска 
и Романија (13%), Унгарија (11%), Шпанија, Словенија и 
Португалија (сите по 10%). Ова пред сé се должи на 
релативното значење на нивните земјоделски сектори 
– уделот на земјоделството во вкупното 
ослободување јаглерод диоксид, метан и азот оксид 
во Земјите Членки зависи од големината и структурата 
на секторот соодветно на големината на другите 
емитирачки сектори. Улогата на земјоделството како 
извор на јаглерод диоксид, метан и азот оксид 
значително се разликува и поради различните 
земјоделски практики (т.е. дали одгледувањето стока е 
доминантно или пак одгледувањето култури, 
интензивно или екстензивно, итн) и различните 
природни и климатски услови, како што се 
карактеристиките на почвата и температурата.

4. Како земјоделството влијае на климатските промени

Слика 4. Уделот на земјоделскиот сектор во вкупните испуштања на 
стакленички гасови (27-те EU земји членки) - 2005

11 Емисиите на метан и азотен оксид се вообичаено пресметани како 
CO2-еквиваленти (CO2-equ) затоа што овие гасови имаат различен 
потенцијал за глобално загревање и период на постоење во 
атмосферата од CO2. Потенцијалот за загревање вообичаено се 
пресметува земајќи го CO2 за основа и врз период од 100 години. На 
пример, метанот, вториот по важност стакленички гас по CO2, има 21 
пат поголема ефективност во заробувањето на топлината во 
атмосферата од CO2. Одтука, еден тон CH4 е еквивалентен на 23 тони 
CO2-equ
12 Детални информации за емисиите на стакленички гасови од 
земјоделието може да се најдат во ЕЕА техничкиот извештај No 
7/2007 Годишен попис на стакленичките гасови во ЕУ 1990 – 2005  и 
извештај за пописот од 2007 година ( http://reports.eea.europa.eu/
tehnical_report_2007_7/en)

* N2O има 296 пати поголем потенцијал за загревање од CO2

Емисиите од земјоделството се намалуваат во ЕУ

Целокупната приказна е попозитивна отколку што тоа 
изгледа на прв поглед. Вкупните ЕУ емисии од 
земјоделството реално се намалија за 20% во периодот 
1990 – 2005 година, што се должи на променети методи 
на земјоделско производство и помалку грла стока. 
Емисиите на јаглерод диоксид, метан и азот оксид во 
ЕУ-15 се намалија за 11%; емисиите на 12 нови Земји 
Членки (по 2004 година) беа намалени за 45% за истиот 
период, најмногу поради реструктуирањето на 
земјоделството во овие земји во деведесеттите години 
на минатиот век. Овие податоци се неспоредливи со 
глобалната ситуација каде емисијата на јаглерод 
диоксид, метан и азот оксид е зголемена за речиси 17%, 
како резултат, пред сé, на зголемувања кај земјите во 
развој.

Намалувањето на емисиите на јаглерод диоксид, метан 
и азот оксид во земјоделството е многу поголемо од 
општото намалување на емисиите кај другите сектори 
во ЕУ кое изнесува околу 8%. Оттука, може да се заклучи 
дека земјоделството даде значаен придонес кон 
постигнувањето на обврските дефинирани со 
Протоколот од Кјото. И покрај охрабрувачкиот тренд, 
земјоделството е сеуште одговорно за најголемиот дел 
од емисиите на метан и азот оксид. Неодамнешните 
истражувања укажаа на значајниот придонес што го 
има сточарството врз климатските промени. Во еден 
извештај на Организацијата за храна и земјоделство 
при Обединетите Нации  се заклучува дека домашната 
стока е производител на 18% од  емисиите на штетни 
гасови, што представува поголем удел и од 
транспортниот сектор. Проценката е направена врз 
основа на  поинаква методологија од онаа што 
стандардно се употребува за пресметување на 
емисиите, и го зема предвид севкупниот синџир на 
производот, почнувајќи од култивацијата и 
производството на крма до изнесувањето на 
животинските производи на пазарите. Истражувањето 
не беше фокусирано само врз ЕУ. Сепак, главниот фокус 
и понатаму се става врз гасовите јаглерод диоксид, 
метан и азот оксид ослободени на ниво на фарма, 
бидејќисе проценува дека гасовите, кои се 
ослободуваат во останатиот дел од синџирот на тој 
производ, се  прилично ниски.

13 Долгата сенка на добитокот: еколошки прашања и опции
види: http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html

Мерење на емисиите во земјоделството – 
потреба од внимателност при користењето 

На глобално ниво емисиите се пресметуваат по 
сектори употребувајќи стандардни ИПЦЦ методологии 
за евиденција на јаглерод диоксид, метан и азот оксид. 
Сите Земји Членки на ЕУ се потписнички на Рамковната 
конвенција за климатски промени на Обединетите 
Нации, и известуваат за  годишните емисии на јаглерод 
диоксид, метан и азот оксид  согласно со општата 
рамка за известување.

Евиденцијата на гасови во земјоделството вклучува 
емисии на метан (CH4) и азот оксид (N20). И двата гаса 
вообичаено се пресметуваат во еквиваленти на 
јаглерод диоксид бидејќи тоа е начинот да се усогласат 
нивните различни потенцијали за глобално 
затоплување. Емисиите на јаглерод диоксид 
генерирани од употребата на земјоделската 
механизација, работата на зградите и фармите, не се 
вклучени во категоријата земјоделство, туку се 
вклучени во евиденцијата на гасови за енергија. 
Издвојувањето на јаглеродот од земјоделската почва и 
културите не се пресметува под земјоделство, туку за 
него се известува под „употреба на земјиштата, 
промени во употреба на земјиптето и шумарство„.

Оттука, мерењата на емисиите од земјоделството е 
многу потешко отколку кај другите индустриски 
активности, поради комплексните биолошки и 
еколошки процеси вклучени во ослободувањето на 
гасовите од земјоделските системи. Методологијата за 
пресметување на емисиите ги комбинира употребата 
на податоци специфични за дадена земја (како што се 
бројот на животните, површина под култури, употреба 
на ѓубрива) и стандардните фактори за ослободување 
гасови (т.е. количина на метан по животно). На пример, 
количината на метан која се ослободува при 
дигестивниот процес кај преживарите е пресметана 
според бројот на животните помножена по факторот 
на ослободување гасови по животно. Овие фактори на 
емисии се несигурни, сокриваат важни извори на 
просторни варијабилности и не ги земаат во предвид 
многуте активности превземени за ублажување на 
последиците во земјоделскиот сектор. На пример, 
податоците за емисија ги земаат во предвид само 
промените во количините на употребено ѓубриво, 
меѓутоа не ги земаат во предвид промените во 
техниката на примена или составот на ѓубривата. 
Оттука, мора да се напомене дека резултатите на 
мерењата не ги рефлектираат коректно емисиите на 
гасови од земјоделството, бидејќи се вклучени 
премногу несигурни фактори. Заклучокот е дека е 
потребно рафинирање на методологиите за 
набљудување со цел да се зголеми точноста на 
известувањето за емисиите на јаглерод диоксид, метан 
и азот оксид од земјоделството.
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Прашањето е уште покомплексно поради разликите во 
системите на одгледување добиток (различни системи 
за хранење и употреба на земјиштето) како и 
различноста на производите што се резултат на 
процесот на одгледување добиток. Европската Комисија 
планира да спроведе специфично истражување за да ги 
квантифицира вкупните ослободувања на гасови во 
секторот сточарство во ЕУ.

Подобрувања како резултат на зголемена 
ефикасност на техниките во земјоделското 
производство

Трендот на намалени емисии со потекло од 
земјоделството се во голема мерка резултат на 
подобрувања во ефикасноста на земјоделските 
практики (на пример употребата на подобрени 
технологии за употреба на ѓубрива и подобрени услови 
за складирање на гноивото), спроведувањето на 
Директивата за азот (која вклучува доброволни и 
задолжителни правила за употреба и управување со 
ѓубривата), и охрабрувања од Заедничката Земјоделска 
Политика (ЗЗП), како на пример поврзувањето на 
директните плаќања за земјоделците со исполнувањата 
на одредени екололошки услови.

Во периодот од 1990 – 2005 година, значајни 
намалувања се случија кај најголемите извори на 
емисии од земјоделството: метан од преживарите и азот 
оксид од почвата. Намалувањето на ослободувањата на 
метан (преку 20%) од стоката се резултат пред сé на 
драстичното намалување на бројот на грлата (види 
слика 6). Сите Земји Членки, освен Португалија и 
Шпанија, ги намалија емисиите на јаглерод диоксид, 
метан и азот оксид од стомачната ферментација кај 
преживарите, особено новите Земји Членки. 
Испуштањето на метан како резултат на работењето со 
ѓубриво беше исто така намалено за 9%, со најголеми 
подобрувања во превенцијата кај новите Земји Членки.

Емисиите на азот оксид од почвата беа намалени за 21% 
во истиот период, најмногу како резултат на намалената 
употреба на органски и синтетички азотни ѓубрива 
(види слика 6). Ослободувањата на  јаглерод диоксид, 
метан и азот оксид се намалија во повеќето Земји 
Членки. Намалувања од дури 50% се случија во неколку 
нови Земји Членки (т.е. Бугарија, Чешката република, 
Естонија, Летонија, Латвија и Словачка). Обединетото 
кралство, Данска, Грција, Финска и Германија 
значително ги намалија своите емисии на штетни гасови 
за околу 20%.

На ниво на Еу не постојат специфични цели за 
намалување на штетните гасови (како метан и азот 
оксид) во земјоделството. Меѓутоа, неколку Земји 
Членки имаат специфични планови за намалување на 
емисиите од земјоделството и истите употребуваат 
широк дијапазон на мерки и инструменти за да ги 
намалат ослободувањатана штетни гасови од фармите. 

Земјоделството и понатаму ќе ги намалува емисиите 

Ослободувањата на гасови од земјоделството (ЕУ-27) е 
планирано да се намалува и понатаму – до 23% до 2010 
година (15% во ЕУ-15) споредено со 1990 година  – како 
резултат на континуираните напори спроведени со 
реформата на ЗЗП од 2003 година (погледни го делот за 
политиките на ЕУ) како и другите закони кои се 
однесуваат на екологијата (види поле 3). Овој тренд го 
рефлектира континуираното намалување на бројот на 
говеда како и поефикасната употреба на ѓубрива. Се 
очекува дека и другите економски сектори ќе ги намалат 
своите емисии, меѓутоа во многу помал обем од 
земјоделството. ЕУ е единствениот регион во светот 
каде што  очекува значително намалување на штетните 
гасови во земјоделството, додека пак значителни 
зголемувања се очекуваат кај земјите во развој поради 
нивниот економски развој и растечката побарувачка за 
месо и млечни производи.

Помалку метан – намалувањето на сточниот фонд 
игра значајна улога

Очекуваното намалување на бројот на сточните грла и 
подобрувањето на продуктивноста најверојатно ќе 
придонесат кон континуирано намалување на 
емисиите на метан. Значително намалување на 
емисиите се очекува поради очекуваната редукција на 
бројот на стадата со млечни крави во ЕУ во годините 
што доаѓаат (поради фактот што млечните крави 
произведуваат размерно голем дел од емисиите на 
метан). Промените во начинот на исхраната на стоката, 
како што е употребата на одредени врсти крма и 
специфични додатоци на исхраната, се ефтини опции за 
намалување на емисиите на метан и покажуваат голем 
потенцијал за развој. 

14 Овој план е базиран врз проценките на Земјите Членки кои што ги 
земаат во предвид сите постоечки домашни политики и мерки. До 
2010 година , вкупните емисии на стакленички гасови на ЕУ-27 се 
очекува да изнесуваат 11% помалку од просекот во годината земен за 
основица (вообичаено 1990 година) доколку се применат 
дополнителните мерки планирани од ЕУ и Земјите Членки.

Слика 5. Промена во вкупните емисии на метан и азот оксид (еквивалент на 1000 тони 
јаглерод диоксид) кои потекнуваат од земјоделството: 1990 – 2005 (ЕУ-27)

Слика 6. Трендови на одгледување говеда и употреба на азотни ѓубрива 1990 – 2005 
(споредбено индексирани според нивото од 1990 година) – ЕУ-2515

Извор: елаборат на Генералниот Директорат на Комисијата за земјоделие базиран на податоци од ЕЕА (земјоделско-еколошки индикатори)16

промени во % 1990 - 2005: вкупни CH4 i N2O испуштања                                       Извор: EEA, Агро-еколошки индикатори

15 ЕУ составена од 25 Земји Членки, пред придружувањето на 
Бугарија и Романија во Јануари 2007

16 Погледни: http:www.eea.europa.eu/themes/agriculture/indicators

Користење ѓубриво Број на сточни грла
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Помали ослободувања на азот оксид – подобрени 
методи на ѓубрење
Главната причина за значителното намалување на 
емисиите на азот оксид лежи во намалувањето на 
употребата на азотни ѓубрива, дури за 25% за 
последните дваесет години, како и намалувањето на 
употребата на природно ѓубриво. Европската 
асоцијација на производители на ѓубриво прогнозира 
понатамошно намалување на употребата на азотни 
ѓубрива во ЕУ-15 17. Во ЕУ-10  потрошувачката ќе 
забележи мало зголемување, особено во Полска, како 
резултат на планираното зголемување на 
производството на житарици. И покрај ова, до 2015 
година употребата на азот во ЕУ-25 би требала да биде 
помала за 27% споредено со 1986 година кога беше 
забележана најголемата годишна потрошувачка.

Слика 7. Планиран тренд на емисии од земјоделството до 2010 (ЕУ-15)

Транспорт; 18

Енергенси,освен транспорт; -7

Сите сектори; -11,4

Земјоделство; -15

Индустрија; -15

Отпадоци; -47

% промена
Извор: Соопштување на Комисијата за непредок и остварување на Кјото  Saopštenje Komisije o napretku u ostvarivanju  

17 EFMA (2006): Прогнози за храната, земјоделието и употребата на 
ѓубрива во Европската Унија 2006 – 2016 година
18 Десетте Земји Членки што се придружија кон Унијата во Мај 2004 
година

Развојот на политиките на ЕУ придонесува кон 
намалувањето на ослободувањето на штетни 
гасови
За разлика од другите индустрии ослободувањата на 
гасови од земјоделството не може да се прекинат со 
едноставно завртување на прекинувачот од некој уред. 
Приодот што овозможува оддржливост за 
земјоделството е да му се овозможи да испорачува 
одредени еколошки придобивки, истовремено 
останувајќи самоодржлив конкурентен економски 
сектор, кој што носи економски и социјални предности. 
Мерките што придонесуваат за намалувањето на 
испуштањето на јаглерод диоксид, метан и азот оксид 
од производството на земјоделски производи не 
секогаш се резултат на примената на специфична 
политика за климатски промени, туку се задвижувани 
од општите земјоделски и еколошки политики кои 
имаат за цел долгорочна оддржливост на секторот.
ЗЗП игра многу значајна улога
Одреден број чекори беа превземени со цел грижата за 
климатските промени да се интегрира во ЗЗП – 
водечката иницијатива се раководи на ниво на ЕУ преку 
неколку последователни реформи во последните 
години. На пример, реформата на ЗЗП од 2003 година ја 
пренасочи финансиската поддршка за земјоделците 
кон директна помош која не еповрзана со 
производството (т.е. не е директно поврзана со 
количината на производи што ќе се произведе), со што 
го намали ефектот на мотивацијата за интензивно 
производство . Оваа „неповрзана„ поддршка доѓа со 
јасни обврски на земјоделците да управуваат со своето 
земјиште на оддржливи начини. „Вкрстеното 
поврзување„ ги поврзува директните плаќања за 
фармерите со нивното почитување на природната 
средина и другите правила донесени на ниво на ЕУ. 
Корисниците на директните плаќања мораат исто така 
да го оддржуваат земјоделското земјиште во добра 
земјоделска и еколошка состојба. Земјите Членки ги 
утврдија условите за тоа – тие вклучуваат обврски на 
самата фарма, како што се придржување до практиките 
за оддржување на почвата што помагаат да се задржат 
органските материи на почвата и да се заштитат 
постојаните пасишта, што пак ќе помогне да се подобри 
капацитетот за абсорпција  на јаглеродот. 20

Понатаму, постои цел опсег на мерки за рурален развој 
(во рамки на таканаречениот „Втор столб„ од ЗЗП) кои 
што можат да придонесат кон ублажување на 
последиците, како модернизирање на фармите (на 
пример, преку енергетски ефикасна опрема и згради), 
обука и советодавни услуги, и поддршка за биогас. 
Особено релевантни се агро-еколошките мерки. Со 
понудената компензација за покривање на 
дополнителните трошоци на фармерите кои 
доброволно придонесуваат кон заштитата на 
околината, агро-еколошките програми имаат значаен 
потенцијал за стимулирање на прифаќањето на 
мерките за намалување на емисиите и за подобрување 
на абсорпцијата на јаглерод. Комисијата ги охрабрува 
Земјите Членки да вклучат мерки за справување со 
испуштањата на гасови во атмосферата при 
подготвувањето и имплементација на своите 
национални програми за рурален развој, затоа што 
климатските промени се еден од клучните приоритети 
дефинирани со стратешките насоки за политиката за 
рурален развој на ЕУ 21. Идниот развој на ЗЗП ќе мора 
да овозможи дополнителни можности за подобрување 
на постоечките инструменти за борба со климатските 
промени.

Еколошкото законодавство има своја улога

И додека многу од проблемите предизвикани од 
климатските промени се поврзуваат со развојот на 
структурата на земјоделското производство и 
техниките на управување, оваа димензија на 
проблемот се решава во законодавен амбиент при што 
се ставаат ограничувања врз одредени практики во 
земјоделството. Различни единици од законодавството 
на ЕУ многу придонесуваат за намалувањето на 
последиците и потенцијалите за климатски промени, на 
пример Директивата за азот (види повеќе детали во 
полето за Законодавство поврзано со околината).

19 види: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm za više 
informacija
20 Впивачи на јаглеродот се шумите и другите еко-системи што абсорбираат јаглерод, на тој начин одстранувајќи го 

од атмосферата и компензирајќи за емисиите на CO2 

21 Решение за Советот 2006/144/EC од 20ти Февруари 206 година (OJ 
L55 25.2.2006)

5. На кој начин политиките на ЕУ може да придонесат кон намалување на 
испуштањето штетни гасови
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Законодавство поврзано со животната средина

Во продолжение ќе разгледаме неколку примери на 
легислатива, кои што, иако не се директно наменети за 
справување со климатските промени, се релевантни за 
избегнувањето на емисиите на јаглерод диоксид, метан и 
азот оксид од земјоделскиот сектор.

Директивата за азот (Директива на Советот 91/676 од 12 
Декември 1991 што се однесува на заштитата на водите од 
загадувања предизвикани од нитрати од земјоделски 
извори, OJ L 375 од 31.12.1991 година) – Директивата има 
две основни цели: да го намали загадувањето на водните 
текови со нитрати од земјоделско потекло и да спречи 
понатамошно загадување со истите. Директивата се 
раководи од секоја Земја Членка самостојно и вклучува: 
надгледување на квалитетот на водата во однос на 
земјоделското производство; одредување на зони 
осетливи на нитрати; утврдување на (доброволни) кодови 
на добра земјоделска пракса и на (задолжителни) мерки 
што треба да се применуваат со Акционите Програми за 
зоните осетливи на нитрати. Неколку Земји Членки на 
Унијата ја прогласија целата своја територија за зона 
осетлива на загадување со нитрати. За овие зони 
Директивата исто така утврди и максимален лимит на 
азот од природно ѓубриво што може да се употребува на 
еден хектар површина: 170 Кг N/ha годишно. Кодот на 
добра заемјоделска пракса вклучува и земјоделски 
активности како: најповолни термини за ѓубрење, 
употреба на ѓубрива во близина на водните текови и на 
падините, складирањето на природното ѓубриво и 
методите на неговото распрскување, како и ротацијата на 
културите и други мерки за управување со земјиштето.

Директивата за Интегрирана превенција и контрола на 
загадувањето - (ИПЦЦ) (Директива на Советот 96/61 од 24 
Септември 1996 година која што се однесува на 
интегрирана превенција и контрола на загадувањата, OJ L 
257, 10.10.1996) – Директивата има за цел да го 
минимизира загадувањето на околината и непријатното 
влијание на големите инсталации/ постројки. Оваа 
Директивата се однесува на сточни фарми со повеќе од 
2,000 товни свињи и/или повеќе од 750 крави и/или 
повеќе од 40,000 кокошки. Мерките што мора да бидат 
применети на тие фарми се најчесто насочени кон 
редуцирање на испарувањата на амонијак (т.е. прокриено 
складирање на животинското ѓубриво, подобрени 
системи за чување на добитокот, пречистување на 
воздухот, управување со/третирање на природното 
ѓубриво, распрскување на ѓубриво со мал коефициент на 
емисии. Амонијакот не е  гас кој резултира од 
производството во стакленици, меѓутоа мерките за 
третирањето на природното ѓубриво исто така влијаат и 
врз намалувањето на емисиите на метан и азот оксид. Во 
2006 година, Комисијата започна процес на ревидирање 
на оваа Директивата со цел понатамошно подобрување 
на нејзиното имплементирање.

Директива за највисоко национално ограничување на 
емисиите (НЕЦ) (Директива 2001/81 од 23 Октомври 2001 
година во врска со највисоко национално ограничување 
на за одредени загадувачи на атмосферата, OJ L 309 од 
27.11.2001 година) – НЕЦ Директивата е дел од севкупната 
политика на ЕУ за квалитет на воздухот, и ги дефинира 
горните граници за секоја Земја Членка за вкупните

емисии во 2010 година, на четирите загадувачи 
одговорни за ацидификацијата на врнежите, водите и 
почвата, еутрофикацијата и загадувањето на најниските 
слоеви на озонот (што вклучува амонијак). Оставено е на 
Земјите Членки во голема мерка да одлучуваат кои мерки 
ќе ги употребат со цел да ги исполнат барањата на Унијата. 
Земјите Членки се обврзани да подготват национални 
програми со цел да покажат на кој начин ќе ги исполнат 
обврските за највисоко националното ограничување на 
емисиите до 2010 година.

Рамковна Директива за водата (ВФД) (Директива 2000/06 
од 23 Октомври 2000 година за оформување на рамка за 
активности на Заедницата во врска со политиката за вода, 
OJ L 327 од 21.12.2000 година) –  генералната цел на ВФД е 
да се оформи рамка за заштита на сите води 
(површинските и подземните води), особено заради 
превенција од понатамошно влошување на состојбите и 
за заштита на статусот на еко-системите и мочуриштата, за 
промоцијата на  оддржлива употреба на водите, како и да 
придонесе кон ублаживањето на ефектите од поплави и 
суши. Земјите Членки се одговорни за оформување на 
водните сливови и за подготовката на плановите за 
управување со водните сливови, вклучувајќи и програми 
на адекватни мерки. ВФД исто така претставува и алатка 
за справување со притисоците од земјоделските 
активности врз квалитетот и количината на водата, имајќи 
директна поврзаност со ублажувањето на последиците од 
климатските промени и прилагодувањето кон нив. 

Рамковна Директива за почвите (предлог). Почвата има 
многу функции, вклучително и таа на впивач на јаглерод. 
Оттука, почвата придонесува кон ублажување на 
климатските промени. Во ЕУ се прават обиди за  
подобрување на заштитата на почвите и во таа насока е 
предложен рамковен правилник. Според предложената 
Директива обврските на Земјите Членки се да 
идентификуваат (во рок од пет години) зони кои што се 
под ризик од деградација на земјиштето, да утврдат (во 
рок од седум години) конкретни цели за намалување на 
ризиците во овие зони и да формулираат програми со 
конкретни мерки, кои што ќе мора да се применуваат во 
рок од осум години од денот на усвојувањето на 
Директивата. Предложената Директива е во процес на 
одлучување во ЕУ. Директивата ќе им овозможи на 
Земјите Членки да одредат кои ќе бидат прифатливите 
нивоа на ерозија на земјиштето (на пример), во рамките 
на севкупната цел на Директивата.
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Климатските промени имаат влијание врз 
земјоделство на  глобално ниво

Во извештајот22  на ИПЦЦ за оценка на ситуацијата 
(неодамна публикуван) се предвидува дека дури и мало 
глобално загревање ќе ги намали приносите од разни 
култури и ќе предизвика повисока стапка на 
променливост на приносите во регионите со ниска 
надморска висина ширум светот. Негативните ефекти 
врз земјоделските приноси ќе бидат уште повеќе 
влошенисо многу почести екстремни временски 
настани. Малите сопственици и фармерите кои 
обезбедуваат егзистенција ќе бидат особено засегнати 
затоа што имаат помал капацитет и средства за 
прилагодување. Ова се очекува да доведе до зголемен 
ризик од гладување; дополнителниот број на луѓе во 
ризичната група би можел да порасне на неколку 
стотици милиони. На повисоките надмосрки височини 
(т.е. северот на северната хемисфера), продуктивноста 
на културите се очекува да порасне при умерен пораст 
на температурите (под 3 °C), но и да се намали ако дојде 
до поголем пораст на температурите.

Земјоделството во ЕУ исто така е засегнато

Климатските промени претставуваат, исто така, реална 
грижа и за земјоделството во ЕУ. Земјоделството ќе се 
соочи со многу предизвици во претстојните децении, 
како што е зголемената меѓународна конкуренција, 
понатамошната либерализација на  трговската 
политика како и натамошно намалување на 
населението во многу региони. Климатските промени 
дополнително ги зголемуваат овие притисоци. Вистина 
е дека некои од предвидените климатски промени ќе 
имаат позитивно влијание за земјоделството во некои 
европски региони, особено северните региони, 
меѓутоа поголемиот дел од влијанието ќе биде 
негативно и ќе се случува во региони кои веќе се под 
голем притисок предизвикан од социо-економските и 
други фактори што зависат од околината, како на 
пример недостатокот на вода. Овој нерамномерен 
ефект од глобалнотo затоплување се очекува да ги 
засили регионалните разлики во условите за 
земјоделско производствово Европа, зголемувајќи го 
ризикот од напуштање на земјата и регионална 
маргинализација на некои делови од ЕУ, и може да ги 
зголеми економските нееднаквости помеѓу руралните 
региони во Европа.

Клучни грижи за влијанието на климатските 
промени врз европското земјоделство

Иако постојат значајни регионални разлики во 
очекуваните климатски услови, во 21-от век 
предвиденото влијание може да се сумира како 
поблаги и повлажни зими, потопли и посуви лета и 
почести и поинтензивни екстремни временски 
настани. Сликите 8. и 9. ни ги покажуваат 
симулираните варијации на температурите и врнежите 
низ целата ЕУ до крајот на векот. Предвидувањата се 
базирани врз едно социо-економско сценарио кое 
прогнозира зголемени емисии на штетни гасови 
споредено со денешното ниво. Прогнозираните 
температури укажуваат на значително затоплување, 
особено на Иберискиот полуостров и централните 
региони на југоисточна Европа, во иднината. Иако 
прогнозирањето на врнежите е уште понесигурно 
отколку прогнозирањето на очекуваните температури, 
трендот кон намалувањето на врнежите во јужните 
делови на ЕУ може да се забележи веќе сега.

Екстремните временски услови, и во помала мерка 
промените во годишните и сезонските врнежи и 
нивното меѓусобно влијание со температурата, 
најверојатно ќе имаат најсериозни последици по 
земјоделството на краток и среден рок. Најсериозните 
ефекти од промената на средните вредностина 
температурите и врнежите можеби нема да се 
почуствуваат до 2050 година, меѓутоа значителни 
негативни ефекти се очекуваат многу порано од 
екстремните климатски настани, како што се 
продолжените топлотни бранови, суши и поплави. 
Овие екстремни временски услови се очекува да 
станат уште пожестоки, да се случуваат многу почесто 
и во повеќе делови на ЕУ, и најверојатно ќе 
предизвикуваат зголемување на зачестеноста на 
неуспшни приноси.

Влијанието може да биде и во форма на негативни 
последици по плодноста на почвата предизвикани од 
климатските промени, како зголемена ранливост на 
органсите материи на почвата и ризикот од ерозија на 
земјиштата поради зголемените температури и 
почестите суши и врнежи. И покрај неможноста за 
конечна прецизноство прогнозирањето на 
влијанијата, неодамнешните истражувања ја покажаа 
важноста на идентификувањето потенцијални 
синергии помеѓу управувањето со земјиштето и 
почвите, поврзувањето на прашањата на одвојување 
на јаглеродот, емисиите на јаглерод диоксид, метан и 
азот оксид и долгорочната оддржливост на 
земјоделските системи.

22 W.E. Easterling, P.K. Aggarwal, P. Batima, K.M. Brander, L. Erda, S.M.Howden, A. 
Kirilenko, J. Morton, J.-F. Soussana, J. Schmidhuber and F.N. Tubiello, 2007: “Храна, 
прехранбени влакна и шумски производи. Климатски промени 2007: Влијанија, 
прилагодување и ранливост. Придонес на 2-та работна група за Четвртиот 
извештај за оценка на ситуацијата на меѓувладиниот панел за климатски 
промени“

6. На кој начин земјоделството е погодено од климатските промени
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23 Проекциите се базирани врз сценариото А2 кое што предвидува тренд на 
продолжено ослободување на големи количини јаглерод диоксид, метан и азот 
оксид и зголемени температури. Проектираните климатски промени се однесуваат 
на периодот 2071 – 2100 година во однос на периодот 1961 – 1990 година. Картите 
се базирани врз податоци од  DMI/PRUDENCE data (http://prudence.dmi.dk),  и 
обработени од Заедничкиот истражен центар (ЈРЦ) на ЕУ во рамките на студијата 
ПЕСЕТА финансирана од ЈРЦ  (http://peseta.jrc.es)

Врнежи: промени на годишните количини (%)

Слика 8. Прогнозирани промени на средни вредности на годишни   
  температури до крајот на 21-от век23

Слика 9. Прогнозирани промени на средни вредности на годишни врнежи  
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Специфични ризици со кои ќе се соочи 
земјоделството - Недостаток на вода

Најголемиот дел од влијанијата на климатските 
промени врз земјоделството ќе биде забележано преку 
водата. Климатските промени најверојатно ќе 
резултираат со намалување на достапноста на вода на 
годишно ниво во многу делови од Европа поради 
очекуваното намалување на летните врнежи – пред се 
во јужните делови од Европа, како и делови од 
централна Европа. Во западните и атлантските делови 
од Европа, летата се очекува да бидат посуви и потопли 
и намалените водни ресурси во овој период од годината 
може да доведат до спротиставени барања помеѓу 
земјоделството и другите корисници. Зголемениот 
ризик од недостаток на вода ќе има значајни последици 
врз земјоделското производство и животната средина 
во Европа. Многу региони на ЕУ, особено во јужните 
Земји Членки на Унијата, употребуваат наводнување со 
стотици години – ова е дел од нивната  традиција во 
земјоделското производство – меѓутоа секторот ќе биде 
приморан да изврши ревизија на техниките на 
наводнување при што ќе ги земе во предвид 
климатските промени. Неколку региони можеби ќе 
мораат да ги зголемат наводнуваните површини за да се 
осигури непрекинато производство . Меѓутоа, нема 
сомнение дека воземјоделството мора да се направат 
дополнителни напори за да се подобри  ефикасноста на 
користењето на водните ресурси за земјоделско 
производство и да ги намали загубите на вода, додека 
пак плановите за наводнување мора да бидат базирани 
врз внимателно планирање и темелна проценка на 
нивното влијание.

Ризици од времето
Дејството на зголемената зачестеност на екстремни 
временски настани како што се врнежите на град, 
интензивните снежни врнежи, топлотните бранови и 
сушите ќе бидат почуствувани насекаде во Европа. 
Неколку последувателни поплави, суши, и бури

во последните години ја демонстрираа ранливоста на 
Европа во поглед на екстремните услови, а нивната 
зечесетност може да се зголеми на краток до среден рок 
(до 2020 година). Особено, ризикот од суши во Јужните 
делови на ЕУ како и можноста за поплави во 
централните и северните делови на ЕУ се очекува да се 
зголеми.

Зголемен проблем со штетниците
Неповолно влијание исто така може да се очекува и од 
очекуваното зголемување на просторната дистрибуција 
и интензитетот на постоечките штетници, болести, и 
плевел, поради зголемените температури и влажност. 
Тешко е да се процени големината на севкупните 
ефекти, но за очекување е дека ќе бидат крајно 
регионализирани. Земјоделците ќе се соочат со 
предизвикот на решавањето на зголемениот проблем 
со штетниците, или со појавувањето на нови штетници, 
во рамките на ограничувањата на она што може да го 
понуди науката и во законодавната рамка на ЕУ за 
одобрување на пестициди.

Влијанието врз големината и дистрибуцијата на 
посевите
Предвидените климатски промени ќе влијаат врз 
нивото и променливоста на големината на посевите, 
управувањето со стоката, додека пак локациите на 
агро-климатските зони најверојатно ќе се поместат кон 
посеверните географски широчини. Овие влијанија 
дури може и да го загрозат снабдувањето со храна од 
домашни извори во некои делови од Европа;

тие исто така може да доведат до зголемена ценовна 
несигурност; и конечно, тие ќе значат поголем ризик за 
приходите за фармерите. Понатаму, ова може да биде 
дополнително влошено од последиците од климатските 
промени кои што ќе претрпат важните производители 
на храна кои што не се членки на ЕУ, а од кои ЕУ увезува 
значителни количини земјоделски и прехранбени 
производи. Меѓутоа, сеуште постојат значајна 
несигурност во одредувањето на климатските 
траектории како и очекуваните последици врз 
земјоделството, особено на детално просторно ниво. 
Постоечките варијации помеѓу прогнозите генерирани 
од различните модели за климатски промени и 
социо-економски сценарија, и согласно различните 
временски видокрузи, се важен фактор кога се 
пресметуваат влијанијата.

Влијание врз потрошувачите
Веројатноста за намалено производство на храна во 
некои региони во  ЕУ, непостојаноста на реколтите, 
промените на сезонските шаблони, можното 
зголемување на трошоците на земоделците, итн. како 
реултат на климатските промени, ќе има последичен 
ефект врз потрошувачите. Тоа може да биде во форма на 
дислокација на понудата и/или варијации на цените. Во 
некои Земји Членки, меѓутоа, приносите и спектарот на 
земјоделски производи може да се подобрат како 
резултат на климатските промени. 

Ефектите на климатските промени врз шумите
Климатските промени исто така ќе имаат големо 
влијание и врз шумските региони во ЕУ. Голема е 
веројатноста затоплувањето да го зголеми ризикот од 
шумски пожари и штетници; на подолг рок ќе влијае и 
врз составот на шумите и капацитетот за производство 
на трупци, иако зачестеноста на овие влијанија ќе биде 
географски различна. 

Екстремните временски настани, како што се силните 
ветришта, бурите и продолжените топлотни бранови и 
суши, ќе имаат исто така значајно влијание врз шумите. 
На долг рок, климатските промени може да го загрозат 
капацитетот на нашите шуми да овозможуваат 
економски, социјални и еколошки услуги. 

Различните ефекти од климатските промени во 
регионите во ЕУ

Сите делови на ЕУ ги чувствуваат неповратните ефекти 
на климатските промени, но некои делови се повеќе 
погодени од другите. На пример, Јужна Европа и 
Медитеранскиот басен се помеѓу најранливите 
региони поради високиот ризик од недостаток на вода. 
Понатаму, нагласено ранливи региони се планинските 
области, особено Алпите, каде што брзиот пораст на 
температурите води кон сеопшто топење на снегот и 
мразот, и значајни промени на водните текови. Густо 
населените рамници ќе бидат под зголемен ризик од 
поплави поради бурите, интензивните врнежи и 
поплавите, што пак ќе води кон сеопфатни штети на 
земјоделското земјиште, урбанизираните области и 
инфраструктурата.

Големиот опсег на предвидените климатски промени 
за земјоделството е прикажан во сликата 10.
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Земјите во јужна и југо-источна Европа

Земјите во јужна и југо-источна Европа (Португалија, 
Шпанија, југот на Франција, Италија, Словенија, Грција, 
Малта, Кипар, Бугарија, и јужна Романија) ќе го 
почуствуваат комбинираниот ефект од големите 
температурни покачувања и намалените врнежи во 
региони кои вообичаено водат битка со недостигот од 
вода и кои во голема мерка зависат од вештачкото 
наводнување. Просечните годишни врнежи на 
Пиринејскиот полуостров до крајот на овој век може да 
се намалат и до 40% споредено со сегашните нивоа. 
Доколку не се превземат ефективни прилагодувања, 
опаѓањето на годишните приноси може да достигне од 
10% до 30% (долгорочно) потенцијално создавајќи 
ризици за снабдувањето со храна од домашно 
производство. До 2050 година може да се очекува 
поместување во садењето на културите (пролетните 
култури) од јужните краишта кон повисоките 
географски должини како резултат на климатските 
промени. Мерките за прилагодување, како што се 
избалансираната ротација на културите преку 
воведувањето на култури кои бараат помалку 
наводнување, ќе бидат неопходни за да се избегнат 
најдраматичните ефекти.

Централните региони на ЕУ

Во земјите од централна Европа (југот и истокот на 
Германија, Австрија, Полска, Чешката република, 
Словачка, Унгарија, северна Романија) климатските 
модели предвидуваат зголемување на врнежите во 
зимскиот период како и можност за зголемено 
намалување на летните врнежи во некои региони како 
Унгарија и северна Романија. Земјоделските активности 
најверојатно ќе бидат погодени со високите 
температури и летните суши, како и зголемениот ризик 
од ерозија на почвата и миграцијата на штетниците и 
болестите. Меѓутоа, некои региони, како Полска, 
Чешката република, источна Германија може да имаат 
полза од подолгите сезони за одгледување што ќе им 
овозоможи зголемени приноси и одгледувани култури.

Западните и Атлантските региони

Во западна и северна Франција, Белгија, Луксембург, 
Холандија,  Германија, Велика Британија, Ирска и 
Данска, предвидените зголемувања на средната 
температура ќе бидат поумерени од промените во 
другите области. Екстремните временски настани како 
што се силните бури и поплавите се предвидува да 
станат почести поради повисоките температури и 
зголемените количини и интензитетот на врнежите, 
особено во зима. Меѓутоа летните периоди 
најверојатно ќе бидат посушни и потопли,  со намалени 
водни ресурси, што може да предизвика конфликтна 
побарувачка помеќу земјоделството и другите 
корисници на овој витален ресурс. Еден од најголемите 
проблеми со кои што ќе се судри земјоделството во 
оваа зона ќе биде зголемувањето на нивото на морето, 
притоа загрозувајќи ги низините во источна Англија и 
брегот на Северното море во Белгија, Холандија и 
Германија, што претставува еден од најпродуктивните 
земјоделски региони во тие земји.

Северните региони

Во северните региони (Шведска, Финска, Балтичките 
држави) жестоки бури и краткотрајни поплави, со 
зголемени и поинтензивни врнежи, се очекуваат во 
зимските периоди и особено во најсеверните региони 
(Шведска и Финска). Од друга страна, позитивно е тоа 
што ќе биде можно да се култивираат нови површини и 
нови култури, поради подолгата сезона за одгледување, 
додека пак приносите значително ќе се зголемат при 
ограничено зголемување на температурите од 1°С до 3°
С, но производството може да трпи од нови штетници и 
болести. Потоплата клима, исто така може и да го 
интензивира проблемот со квалитетот на водата во 
Балтичкото море. Топењето на вечниот мраз поради 
затоплувањето ќе биде голем проблем за  структурата 
на почвата.

Централна Европа

Северни Региони
Јужни и југо-источни региони
Западни и Атлантски региони

зимски врнежи 
(поплави)

ниво на морето

посуви и потопли 
лета

приноси,број на 
култури

температура
годишни врнежи,
расположливост на 
водата

ризик од суши и 
топлотни бранови

приноси

соодветни култури

нивото на морињата/ езерата

бури, поплави

должина на сезоната

посуви и потопли лета

потенцијалот на посевите

штетници

топење на замрзнатото тло

летни врнежи

зимски врнежи 
(поплави)

ризик од суши

ризик од ерозија на тлото

должина на сезоната

приноси и број на 
култури

Х. Проектирано влијание на климатските промени во различни региони на ЕУ

Извор: Елаборат на Директоратот за Земјоделство на Комисијата,  направен врз база на расположливата литература
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Претставниците на земјоделскиот сектор во ЕУ се 
свесни  за предизвиците што ги носат климатските 
промени и активно превземаат мерки. Во секторот 
веќе се применуваат одреден број на практики на 
управување со фармите кои можат да придонесат кон 
намалување на испуштањето на штетни гасови под 
сегашното ниво. Овие практики варираат во својата 
рентабилност и практична употребливост, но 
вклучуваат: оптимизација на зачестеноста на 
употребата вештачко ѓубриво, намалено користење 
(или обнова) на органските почви, како што е тресетот,  
што содржи висока количина на јаглерод; и подобра 
контрола на системите за управување со природното 
ѓубриво со цел да се намалат испуштањат на метан во 
атмосферата – на пример, употреба на цврсти покриви 
на резервоарите со ѓубриво, компостирање како и 
анаеробните системи за обработка (за зафаќање на 
метанот и негово претворање во биогас). 
Понатамошниот развој на обновливи енергии добиени 
од земјоделската биомаса може да придонесе кон 
намалувањето на емисиите на јаглрод диоксид од 
енергетските постројки и транспортот, истовремено 
овозможувајќи полза за земјоделскиот сектор.

Меѓутоа, постојат ограничувања на активностите што 
може да се превземат со цел да се намалат емисиите на 
штетни гасови од фармите, пред сé од бројот на 
достапни технолошки решенија по пристапна цена за 
земјоделците, и од друга страна потребата на ЕУ да го 
оддржи тековното ниво на производство на храна. Во 
иднина, можеби ќе се појават нови технологии што ќе 
овозможат намалување на испуштањата на метан од 
дигестивниот систем на преживарите.

Важно е да се напомене дека, додека од една страна со 
намалувањето на земјоделското производството во ЕУ, 
надминувајќи ги или почитувајќи ги екстремно 
тешките услови во земјоделството, ги решаваме 
проблемте со климатските промени, од друга страна се 
соочуваме со ризик од „извезување„ на емисиите во 
други земји кои што и понатаму произведуваат 
земјоделски производи без да обрнат посебно 
внимание кон  проблемот на климатските промени и 
кои би можеле да ја пополнат празнината во понудата 
на храна. На пример, како што расте светската 
побарувачка за производи од животинско потекло, 
строгите мерки за ублажувањето на проблемите што се 
превземаат во ЕУ нема да резултираат со намалена 
нето емисија на штетни гасови на глобално ниво, 
доколку доаѓа до преселба на активностите за 
производство на стока во други земји. Поктај тоа, 
доколку дојде до зголемено производство во земји во 
кои продуктивноста на животните е помала од таа во 
ЕУ, може дури да се случи и да дојде до нето 
зголемување на глобалните емисии на штетни гасови, 
вклучувајќи ги и загубите од јаглерод диоксид од 
потенцијалната пренамена на земјишта (од шумски 
земјишта во пасишта). Ова го подвлекува фактот дека 
климатските промени, вклучувајќи ги и тие во 
земјоделството, се глобален проблем кој што бара 
глобални решенија. Некои специфични начини на кои 
што земјоделството веќе придонесува во борбата со 
климатските промени се следниве:

7. Земјоделството дополнително придонесува во справување со климатските промени Претворање на животинското ѓубриво во биогас
Инсталирањето на анаеробни системи24 за преработка  
со цел производство на биогас од животинското 
ѓубриво е можеби една од мерките што најмногу 
ветува за намалување на емисиите на метан и покрај 
високите трошоци на инвестицијата. Ова е особено 
ефективно во оние региони со голема популација на 
стока и големи количества ослободено ѓубриво и 
отпадна каша, а исто така може да се користи и за 
заштитата на водите. Средствата од фондовите за 
рурален развој на ЕУ се употребуваат за поддршка на 
постројките за биогас. Меѓутоа, за успешниот развој на 
биогас, потребни се дополнителни мерки како тие за 
откупни тарифи25  за електрична енергија.

Методи на органско производство
Органското земјоделство, бидејќи генерално не 
употребува минерални ѓубрива и исто така употребува 
помали количества органски ѓубрива од 
конвенционалното земјоделство, придонесува  
помалку кон емисиите на штетни гасови. Органското 
земјоделство, исто така користи и помалку енергија 
при производството (како по единица површина, така 
и по единица производ) отколку конвенционалното 
земјоделство. Еден подолг период во ЕУ се превземаат 
мерки за поттикнување на органзкото производство.  
Во Акциониот План за органска храна и земјоделство 
на ЕУ од Јуни 200426 година се нагласувадвојната улога 
што ја има органското производство во општеството, 
како одговор на барањата на потрошувачите и 
обезбедување на јавни придобивки. Планот цели кон 
натамошна поддршка на развојот на органското 
земјоделство.

Подобрување на функцијата за апсорпција на 
јаглеродот кај земјоделските почви

Складирањето на органскиот јаглерод во 
земјоделските почви (впивач на јаглерод) нуди 
значителен потенцијал за отстранување на јаглерод 
диоксидот од атмосферата. Хлорофилните растенија го 
впиваат јаглерод диоксидот преку фотосинтеза и го 
употребуваат складираниот јаглерод во градењето 
органска материја. Улогата на земјоделските 
еко-системи како впивачи на јаглерод е призната во  
Протоколот од Кјото, што овозможува вклучување на 
апсорбираните (или ослободените) количини јаглерод 
преку управувањето со земјоделските површини при 
пресметката на вкупните национални нето  емисии на 
јаглерод диоксид 27.

Значителни количини јаглерод може да бидат 
складирани во почвите преку цел еден опсег на 
земјоделски практики и промени во начинот на 
употребата на земјиштетт, како што се: органското 
земјоделство; системи на одгледување со намалено 
орање или без орање што го намалува или избегнува 
нарушувањето на почвата; употреба на врзувачки 
култури28; протеински култури; садење жива ограда; 
оддржување на трајните пасишта и пренамена на 
обработливото земјиште во тревни пасишта. Понатаму, 
значителни количини на јаглерод може да се 
складираат преку пошумувањето на земјоделското 
земјиште и агро-шумски системи, бидејќи дрвенестите 
видови (на пр. брзорастечката врба) можат да 
апсорбираат значително повеќе јаглерод од повеќето 
други земјоделски култури, на долготрајна основа.

Научните сознанија постојано напредуваат во оваа 
област, иако сеуште постојат голем број потешкотии 

24 Анаеробната преработка е природен процес на биолошко 
разградување на органскиот материјал во отсуство на воздух. 
Анаеробениот преработувач е направата која што го користи 
претходно споменатиот процес за да преработи различни типови 
органско ѓубре и да произведе биогас. Понатаму биогасот може да се 
преобрази во топлина или електрична енергија. Овој процес ги 
намалува отпуштањата на гасови од употребниот материјал, додека 
во исто време произведува драгоцена обновлива енергија. 
25 Законска обврска (со стриктна минимална откупна цена) за 
дистрибутерите на електрична енергија да откупуваат електрична 
енергија од постројки кои произведуваат обновлива енергија, како 
што се централите на биогас 
26 Види: http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/plan/comm_en.pdf
27 Член 3.4 од Кјото Протоколот за земјоделство и шумарство
28 Врзувачка култура е брзо-растечко растение што се одгледува 
паралелно со, или помеѓу последователни сеидби на главната 
култура со цел да се обезбеди растителна покривка на почвата во 
текот на целата година.
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поврзани со имплементацијата на мерките за 
апсорпцијата на јаглеродот и несигурноста околу 
нивниот конечен исход во зависност од регионалните 
варијации и различните типови почва, како и 
стабилноста на уделот на јаглерод. И покрај 
несигурноста на потенцијалот за складирање на 
јаглерод преку мерките за управување со почвите, тие 
се многу важни за оддржливата употреба на почвата. Во 
својата последна проценка, ИПЦЦ извести дека 
апсорпцијата на јаглерод во земјоделските почви има 
најголем потенцијал за намалување на глобалните 
емисии на јаглерод диоксид, метан и азот диоксид29.  

Обновливи извори на био-енергија и биопроизводи

Обновливата енергија произведена од земјоделската 
биомаса30 може да ги замени енергенсите што 
интензивно емитираат штетни гасови во секторите како 
транспортот, затоплувањето и производството на 
електрична енергија. Развојот на обновливи енергии е 
една од клучните мерки со која се обезбедува 
исполнување на обврската на ЕУ за намалувањето на 
емисиите на штетни гасови.

Во Март 2007 година шефовите на влади од ЕУ земјите се 
согласија следниве цели да се исполнат до 2020 година: 
вкупен удел од 20% на обновливи ресурси во 
потрошувачката на енергија и минимум удел од 10% на 
биогориво во фосилните горива што се користат во 
друмскиот транспорт. Во  политиката за развој на 
биогорива во ЕУ се планираат мерки со кои ќе се 
осигури дека нивниот севкупен ефект врз 
намалувањето на  емисиите на јаглерод диоксид ќе биде 
позитивен, вклучувајќи и барање за минимално ниво на 
намалување на емисиите на штетни гасови  споредено 
со фосилните горива. Законодавството исто така ќе ги 
промовира и биогоривата од „втора генерација„ кои 
што вклучуваат користење на напредна технологија за 
претворање и кои ќе можат да користат поширок опсег 
на ресурси од биомаса – нус-производи и шумски 
материјал – и да достигнат значително намалување на 
емисиите на штетни гасови. Потенцијал за натамошно 
намалување на емисиите има и во постепеното 
зголемување на употреба на обновливите земјоделски

ресурси како што се агро-материјалите, биопластиката 
и биохемикалиите во индустриското производство. 
Многубројни истражувања покажуваат дека многу 
производи од растително потекло (зеленчук) 
овозможуваат различни предности за животната 
околина и човечкото здравје. Локалната употреба на 
биомасата исто така ја потпомага балансираната 
дистрибуција на земјоделски активности низ целата 
територија на ЕУ.

Обезбедување на еколошки услуги

Земајќи го во предвид прогнозираното сериозно 
влијание на климатските промени врз живеалиштата и 
биолошката разновидност, улогата на земјоделството 
како обезбедувач на еколошки и услуги за 
екосистемите ќе стане сé поважна во услови на 
промени на климата . Управувањето со земјоделството 
има голема улога, меѓу другото,  во поглед на, 
ефикасната употреба на водите во сушните региони, 
заштитата на водните текови од прекумерен доток на 
хранливи материи, заштита од поплави, како и 
одржувањето и обновувањето на 
мултифункционалните пејсажи, како што се 
земјоделските земјишта од голема вредност за 
природата, кои што обезбедуваат живеалишта и ја 
помагаат миграцијата на безбројни видови. 
Промовирањето на мерките за почвите наменети за 
одржување на органскиот јаглерод и заштита на 
трајните пасишта се мерки кои што можат да ги 
подобрат својствата за впивање на јаглеродот, додека 
во исто време помагаат при прилагодувањето кон 
ризиците што ги носат климатските промени.

Климатските промени, земјоделството и 
потрошувачите

Земјоделските производители не се обидуваат да ги 
решаваат проблемите настани со климатските промени 
со адаптирање на нивните земјоделски практики. Тие 
одговараат на барањата од пазарот на кој продаваат, 
понекогаш поврзани со климатските промени, но и како 
резултат на иницијативите од ЕУ. Многу производители 
и потрошувачи на храната сé почесто се обидуваат да го 
намалат својот т.н. јаглероден отпечаток  преку изборот 
на производство и потрошувачка(на пр. подобрување 
на информираноста за јаглеродниот отпечаток31; 
купување на локално произведена храна со цел да се 
намали растојаните за транспорт на производите). 
Некои производители се одлучуваат за еколошко 
оддржливи производствени техники (на пр. органско 
производство, интегрирано управување со културите
32). Меѓутоа постојат многу практични проблеми со кои 
што треба да се соочиме. На пример, сеуште не се 
развиени стандардни методи за пресметување на 
јаглеродниот отпечаток. Некои форми на 
одбележување на производите веќе се развиени, 
меѓутоа работата на ова поле е сеуште во зародиш. Ова 
значи дека ниту производителите, ниту потрошувачите 
не се сеуште сигурни што ќе испорача пазарот. 

29 Smith, P., D. Martino, Z. Cai, D. Gwarz, H. Janzen, P. Kumar, B. McCarl, S. 
Ogle, F. ’Mara, C. Rice, B. Scholes, O. Sirotenko, 2007: Agriculture. In 
Climate Change 2007: Ублажување. Придонес на Работната група 3 кон 
Четвртиот извештај за проценката на Меѓувладиниот панел за 
климатските промени
30 Поимот биомаса означува секакви земјоделски култури, дрва и 
други растенија, земјоделски остатоци (на пр. ѓубриво) и шумски 
остатоци кои што се употребуваат како суровина во процесот на 
добивањето обновлива енергија (електрична енергија, загревање и 
ладење) или за транспортни горива, како и за производството на 
биопроизводи како што се влакната, биопластиката или 
биохемикалиите. Биомасата исто така може да вклучува и 
индустриски нус-производи и органскиот дел од преработениот 
комунален течен отпад. 

31 Јаглеродниот отпечаток ја претставува вкупната количина на 
јаглероден диоксид и други  штетнигасови  кои  се ослободуваат за 
времетраењето на животниот циклус на секој производ или услуга. 
Јаглеродниот отпечаток се пресметува користејќи ја методата за 
Проценка на животниот циклус
32 Стратегии за интегрирано производство на различни култури кои 
што треба да понудат поволности како што се контрола на 
штетниците, оддржување на плодноста на почвата, итн., истовремени 
користејќи ги предностите на модерната технологија
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Климатските промени се вистинска причина за 
загриженост од аспект на оддржливиот развој на ЕУ. 
Изнаоѓањето на решенија за прилагодување ќе биде 
критично важно во годините што претстојат, особено во 
земјоделството. Мерките за прилагодување мора да се 
стремат кон намалување на ранливоста на 
земјоделскиот сектор и зголемување на издржливоста 
на руралните средини од еколошка и економска 
перспектива. 

Широк опсег на оции за прилагодувања на различни 
нивоа

Прилагодувањата вклучуваат политики, практики и 
проекти со цел намалување на штетите и/или 
искористување на можностите што се поврзани со 
климатските промени, вклучително и климатската 
непостојаност и климатските екстреми . Постои широк 
опсег на мерки за прилагодувања почнувајќи од 
технолошки опции до управувачки (на пр. практики на 
земјоделско производство), како и политички (на пр. 
акциони планови за прилагодување).

За да излезат на крај со прогнозираните промени на 
временските услови, земјоделците можат, помеѓу 
другото: да ги променат вообичаените практики за 
ротирање на културите со цел за најдобро 
искористување на расположливите количини вода, да 
ги усогласат деновите на сеидба со  температурните 
шаблони и шаблоните на врнежите, да користат видови 
култури кои што се поприлагодливи кон новите 
временски услови (на пр. поиздржливи на топлина и 
суша), и да посадат живи ограда или џбунести растенија 
со цел да се намали одлевањето на водата и да послужат 
како заштита од ветриштата. Обезбедувањето 
навремени и точни информации за климатските ризици 
и опциите за прилагодување за земјоделската заедница, 
како и поддршката на советнички услуги и обука, се 
клучните мерки за прилагодување на секторско ниво.

Некои Земји Членки веќе имаат превземено активности 
и мерки за прилагодување. Непосредно внимание беше 
посветено на истражувањата (проценка на климатските 
влијанија) и зголемувањето на свесноста. Стратегии за 
прилагодувања на земјоделскиот сектор веќе се 
подготвени или се во процес на подготовка во одреден 
број земји (на пр. Финска, Шпанија, Франција, Велика 

Британија). Фокусот на најголемиот дел од напорите до 
денес е ставен на превенцијата од временските 
екстреми кои што се осознаваат како најнепосредни 
ризици (како што се поплавите). 

Земјоделските практики веќе се менуваат како 
одговор на новите климатски услови

Некои промени во фенологијата  како резултат на 
промените на просечните временски услови веќе се 
забележливи во Европа, макар што трендовите на 
зголемена продуктивност го отежнуваат 
идентификувањето на влијанијата од климатските 
промени. На пример, во јужна Франција, забележано е 
предвремено процветување на кајсиите и праските за 
една до три недели. Во Алзас (источна Франција) 
затоплувањето и продолжувањето на сезоната за 
одгледување на винско грозје веќе доведе до 
зголемување на просечната содржина на алкохол во 
вината. Во Германија, сеидбата на пченка и шеќерна 
репка веќе се прави десетина дена порано од 
вообичаеното. Во јужна Франција, сеидбата на 
пченката е поместена 20 дена порано од вообичаеното. 
Такви промени во земјоделскиот календар упатуваат 
на фактот дека земјоделските производители веќе се 
прилагодуваат самостојно на новонастанатите 
временски услови.

33 EEA Technical report n° 7/2005 and glossary of the IPCC Third Assess-
ment Report (http://www.ipcc.ch/pub/szrgloss.pdf )
34 Сезонските промени на животните циклуси (промени на 
растенијата и животните)

Како што промените на временските шаблони се 
интензивираат, земјоделците можеби ќе имаат потреба 
од воведување сосема нови видови и  култури, со 
специфично и ново земјоделство. 

Некои методи на прилагодување кон климатските 
промени може да бидат прилично скапи, поради 
потребата од инвестирање во нова опрема и 
инфраструктура, како што е градењето и 
подобрувањето на системите за наводнување за да се 
надокнадат загубените врнежи за време на периодот 
на растење, или прилагодување на вентилацијата во 
објекти кои што претставуваат живеалишта на стоката.

На кој начин може ЗЗП да ги поддржи напорите за 
прилагодување на земјоделските проозводители

Земјоделските производители не можат самостојно да 
се изборат со товарот од климатските промени. Јавната 
политика мора да даде соодветна поддршка со цел да 
им овозможи на земјоделските производители да ги 
прилагодат структурата на своите фарми и 
производствените методи и да продоложат со 
давањето услуги на руралната средина. ЗЗП веќе 
содржи некои неоподни елементи што би требало да го 
олесни прилагодувањето кон климатските промени.

Еден од тие елементи е „радвојувањето„ на 
земјоделската поддршка од производството (воведено 
со реформата на ЗЗП во 2003 година и подоцна 
проширено на шеќерот, како и на секторот за 
производство на овошје и зеленчук) со кое директните 
плаќања на земјоделските производители повеќе не се 
поврзани со тоа што произведува земјоделскиот 
производител. Една од целите на „раздвојувањето„ е да 
им овозможи на земјоделските производители 
полесно да можат да одговорат на разни надворешни 
влијанија. Способноста да се одговори на потребита и 
барањата на пазарот често се 

потенцира. Меѓутоа, „раздвојувањето„ исто така им 
помага на фармерите да одговорат на нивната физичка 
околина, на пример преку култивирањето 
најсоодветни култури. Најновите реформи на ЗЗП 
придонесоа за создавањето рамка за оддржлив развој 
на земјоделството во ЕУ, како и подобро управување со 
природните ресурси што ќе биде еден од основните 
делови на стратегијата за прилагодување на 
земјоделството.

Олеснувајќи го пристапот на земјоделските 
производители до алатките за управување со ризици, 
како што се осигурителните планови, може исто така да 
им помогне да се справат со економските последици 
од екстремни настани кои се резултат на климатските 
промени. Можните алатки на политиката за 
управување со ризици и кризи се разгледувани, и во 
иднина, тие можеби ќе бидат клучни во осигурување на 
приходи за фармите и во ублажување на последиците 
од значителни флуктуации на приходите. Во ЕУ веќе 
постојат специфични одредби за алатките за 
управување со ризици во најновата реформа на 
секторот за зеленчук и овошје . На пример, 
организациите на производители можат да ги 
искористат  т.н. финансиски пликови (износи на 
помош), делумно обезбедени од буџетот на ЕУ

35Погледни: 
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/fruitveg/index_en.htm
(the reform of the common market organization in fruit and vegetables)

8. Земјоделството мора да изнајде понатамошни начини за прилагодување
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да ги поддржат производителите кои што ги 
осигуруваат своите посеви од природни непогоди како 
и за административните трошоци за работењето на 
заедничките фондови.

Вториот столб на ЗЗП – политика на рурален развој – 
предвидува можности со кои може да се надоместат 
негативните ефекти што климатските промени може да 
ги донесат за земјоделските производители и за 
руралните економии. Прописите за ЕУ за рурален 
развој за периодот 2007-201336 година содржи 
експлицитни напомени за целите на ЕУ во поглед на 
ублажувањето на ефектите од климатските промени, 
како и потребата да се предвидат можните ефекти од 
климатските промени врз земјоделството. Фондовите 
за рурален развој веќе беа користени на неколку 
начини да помогнат во справувањето со проблемот на 
недостаток од вода, како на пример обезбедувањето 
поддршка за активности за штедење на водата и 
инвестиции во поефикасна опрема за наводнување. 
Агро-еколошките проекти за подобро управување со 
почвите, водите, и природната околина се исто така 
важни активности од аспект на прилагодувањата кон 
климатските промени. Обезбедувањето  информации 
за ризиците од климатските промени и остварливи 
решенија за прилагодување за земјоделските 
производители, обезбедувањето помош за подобро 
планирање, се активности кои што може да бидат 
поддржани со советодавни услуги и обука. 

Ранливоста на земјоделските производители е 
поврзана со нивната социо-економска ситуација и 
поттикнувањеѕо на културата на промени е клучно за 
оддржувањето на нивниот капацитет за 
прилагодување. Руралниот развој исто така има голема 
улога и во заштитата и оддржливата употреба на 
генетските ресурси. 

Оддржувањето на опсежна и широка база на генетски 
ресурси е од суштинска важност за развивањето на 
видови отпорни на стрес предизвикан од топлина или 
влага. Некои мерки од шумарството може исто така да 
се употребат во борбата со ефектите на климатските 
промени, како на пример превентивните активности 
против ширење на штетниците и подобрувањето на 
отпорноста на шумите преку адаптирање на составот 
на видовите дрвја. 

36 http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/leg/index_en.htm

Екстремно различните регионални агро-климатски 
услови и прогнозираниот ефект од климатските 
промени, опфаќајќи од позитивни до многу негативни, 
го праватмногу тешко донесувањето општи мерки за 
прилагодување на ниво на Унијата. Решенија за 
прилагодување ќе мора да се изнајдат и на регионално 
и локално ниво. Успешното прилагодување ќе бара 
соработка и вклучување на повеќе нивоа од власта; од 
ЕУ до националните, регионалните и локалните. 
Планирањето на прилагодувањата во земјоделството 
не може да се направи само врз основа на општите 
знаења за промените на климатските обрасци, туку е 
потребна и детална информација за регионалното 
влијание и значајна проценка на опциите за 
прилагодување и нивната изводливост на локално 
ниво и во фармите.

Со цел да се подготви за прилагодувањата, во ЕУ се 
промовира истражувањето. Знаењата за ризиците од 
климатски промени и можностите за прилагодување 
понатаму треба да бидат преформулирани во 
практични решенија за земјоделцските произовдители  
и планерите на руралниот развој во нивното поле на 
делувањеа. Користењето на советодавните и услугите 
за обука е клучно за  придвижување на активностите и 
мерките за прилагодување.

Истражувачки проекти за климатските промени

Научните резултати обезбедуваат основа за 
разбирањето на поттикнувачите и последователното 
влијание на климатските промени, и за работата на 
идентификувањето на рентабилни опции за 
ублажување и приспособување. Неколку проекти 
финансирани од Рамковните Истражувачки Програми 
на ЕУ придонесоа за подобрувањето на знаењата од 
оваа област.

Проектот PRUDENCE37, на пример, го предвиде 
влијанието на климата во иднина во различните 
региони на Европа. Тековниот проект ENSEMBLES38  го 
развива системот за предвидување на климатските 
промени врз основа на модели на глобален и 
регионален „Земјин Систем„  со висока резолуција 
развиени во Европа.

И двата проекти дадоа значителен придонес кон 
подготовката на најновиот Четврти извештај за 
проценките на ИПЦЦ. Друг голем тековен проект, 
ADAM39 („Стратегии за прилагодување и ублажување: 
поддршка на  климатска политика на Европа„), ги 
проценува трошоците и ефективноста на политиките за 
ублажување и прилагодување, и ќе обезбеди поголем 
број на долгорочни стратегии и опции. Проектот CIRCE  
(„Истражување на климатските промени и нивното 
влијание, Медитеранска перспектива)40 се реализира 
во соработка со земјите од Северна Африка и Блискиот 
Исток за проценка на последиците од климатските 
промени во општеството и стопанството во  
Медитеранската област и за  идентификација на 
можните активности за прилагодување.

Во ЕУ, не само што се финансираат истражувањата, туку 
се промовира и споделувањето на знаењата и 
искуствата со цел да се оспособат инволвираните 
партнери да развијат нови решенија на предизвиците 
од климатските промени. На пример, ClimChAlp41  
(„Климатски промени, влијание и стратегии за 
прилагодување во Алпските региони) е INTERREG42 
проект  кој што ги групира сите европски Алпски 
региони. Алпите се особено осетливи на климатските 
промени. Проектот има за цел да го подобрување на 
проценувањето на климатските влијанија и развивање 
на заедничка стратегија за одржлив развој која што ќе 
ги антиципира климатските ефекти.

Проектот PESETA43 („Проекциja на економските 
влијанија од климатските промени во Секторите на 
Европската Унија кои што се базирани врз анализа “од 
основата-нагоре” ) има развиено методологија за 
проценка на можните економски влијанија на 
климатските промени врз различните економски 
сектори, вклучувајќи го и земјоделството. Во рамки на 
Проектот беа изработени карти кои што се прави обид 
да се  претстават прогнозираните промени во 
земјоделските реколти, врз основа на моделирани 
промени на климатските варијабили.

37 Види: http://prudence.dmi.dk
38 Види: http://ensembles-eu.meto�ce.com/
39 Види: http://www.adamproject.eu/

40 Види: http://www.circeproject.eu/
41 Види: http://www.climchalp.org/
42 Види: INTERREG е програма финансирана од ЕУ која што им помага 
на европските региони да формираат партнерства за заедничка 
работа на взаемни проекти.
43 Види: http://peseta.jrc.es/index.htm

9. Подобрување на нашетознаење и долгорочното размислување
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Тековните проекти за поддршка на политиката во 
земјоделството заедно се подведуваат под кратенката 
PICCMAT  („Политика за поттик на земјоделски техники 
за ублажување на ефектите од климатските промени„)44  
и кратенката ADAGIO („Прилагодување на 
земјоделството во европските региони под ризик од 
климатските промени„)45, и тоа се проекти со 
активности во областа на намалување на емисиите и 
соодветно прилагодување. Проектот PICCMAT има за 
цел  идентификување на земјоделските практики со 
кои се намалува испуштањето на штетни гасови, и 
предлага мерки и алатки за засегнатите страни и 
креаторите на политиката Со вклучување на 
истражувачите, локалните земјоделски истражувачки 
центри, советодавните услуги на фарма за 
земјоделските производители, во проектот ADAGIO  се 
проценуваат  потенцијалните мерки за прилагодување 
во земјоделството за извесен број европски региони.

44 Види: http://www.climatechangeintelligence.baastel.be/piccmat/
45 Види: http://www.adagio-eu.org/
46 Биотехнологијата е технологија првенствено базирана врз 
биологијата и генетиката, особено се употребува во 
земјоделството, науката за храна и медицината
47 Види: http://ec.europa.eu/research/biosocietz/kbbe/kbbe_en.htm
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10. Заклучоци

Земјоделските производители се соочуваат со многу 
предизвици од климатските промени, но можат и да 
понудат некои од решенијата за глобалното 
затоплување. Во земјоделството постојат и  
дополнителни можности кои придонесуваат кон 
ублажувањето на климатските промени преку 
намалувањето на  емисиите на метан и азот оксид, 
преку подобрувањето на системите за зафаќање на 
јаглеродот во земјоделските почви и преку 
обезбедувањето материјали за обновливи енергии и 
индустриската примена.

Земјоделските производители одамна го докажаа 
својот капацитет да се прилагодат кон новите 
предизвици. Непрекинатата еволуција во поглед на 
изборот на култури и видови и практиките на 
управување (на пр. планирањето на земјоделските 
активности, наводнувањето) може да се забележи 
насекаде низ ЕУ. Ова се претежно самостојни 
активности на регионално, и особено, на ниво на 
поединечните фарми поттикнати од краткорочните 
околности (на пр. како резултат на временските 
прогнози). Меѓутоа, предизвиците кои ни ги 
наметнуваат климатските промени во иднина ги 
надминуваат границите на автономните капацитети на 
прилагодување на ниво на поединечните фарми и ќе 
бидат потребни политики кои што ќе им овозможат на 
земјоделските производители да се справат со 
промените кои се неопходни во системите на 
земјоделско производство. Политиката на рурален 
развој ќе одигра многу важна улога во обезбедувањето 
поддршка за земјоделските производители и 
руралните заедници кои се соочуваат со климатски 
ризици.

Повеќе истражувања се потребни за да се објасни 
влијанието на климатските промени врз 
земјоделството и обратно. Во меѓувреме во ЕУ се 
работи на прилагодувања користејќи ги 
веродостојните наоди што постојат во поглед на, на 
пример, прогнозираните промени на просечните 
температури. Во ЕУ веќе е усвоена безбедна стратегија 
за справување со краткорочните ефекти од 
екстремните временски услови. 

Идните приспособувања на ЗЗП би требало да водат 
кон политика што ќе ја земе во предвид потребата од 
прилагодувања и ќе ги промовира земјоделските 
практики кои што се компатибилни со новите 
климатски услови и кои придонесуваат кон 
зачувувањето на природните ресурси. 

Најголемиот предизвик е да се гарантира 
оддржливоста на земјоделството и руралните средини 
во Европа, шпто носи  економска и социјална 
остварливост и отпорност кон климатските промени.

Во рамките на редовните проверки на солидноста на 
ЗЗП, Европската Комисија  опфаќа и некои од новите, 
меѓусебно поврзани предизвици на кои 
земјоделството во ЕУ беше повикано да одговори: 
климатските промени, био-енергенсите, и 
управувањето со водните ресурси. Комисијата ќе 
испита дали е потребен дополнителен поттик за 
земјоделските производители и руралните области, во 
рамките на мерките за рурален развој кои се 
однесуваат на климатските промени. Начините на 
поефикасното искористување на водите и 
биоенергијата, вклучувајќи ги и биогоривата од втората 
генерација, ќе бидат иато така разгледани. Овие и други 
прашања се отворени за понатамошна дебата.

11. Корисни извори на информации

Европска Комисија – Генерален директорат за 
земјоделство и рурален развој
Види: http://ec.europa.eu/agriculture

Европска Комисија – Генерален директорат за заштита 
на животната средина
Види: http://ec.europa.eu/environment/climat/eccp.htm
 http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation

Европската агенција за заштита на животната средина
Види: http://www.eea.europa.eu/themes/climate

IPCC
Види: http://www.ipcc.ch

ЕУ е исто така вклучена во агрономските и 
технолошките истражувања, како и во развојот на 
втората генерација биогорива. Примената на 
биотехнологијата46 е уште една област за која е 
заинтересирана ЕУ. На пример, биотехнологијата нуди 
различни можности за развој на култури кои што се 
поотпорни на топлина и суша. Истражувањата во 
биотехнологијата финансирани од ЕУ, кои се однесуваат 
на климатските промени, се фокусирани врз развојот на 
„био-економија базирана врз знаењата„  чија цел е  
замена на фосилните со обновливи биолошки 
материјали. Ова може да доведе до апликации и 
производи во различни области, како новосоздадени 
видови храна, зелените хемикалии (на пр. 
биопластиката), како и оддржливи, еколошки 
прифатливи биогорива.
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