Сільське господарство та клімат

98
млн тонн

29% від
загального обсягу
викидів із
урахуванням
сектору ЗЗЗЛГ в
Україні у 2018 році

TNA – оцінка технологічних потреб в Україні
Проекти TNA передбачають сприяння
передачі технологій скорочення викидів
парникових газів та адаптації до змін
клімату у більш ніж 100 країнах світу.
Виконуються за фінансової підтримки ГЕФ та
за технічної й методологічної підтримки
Партнерства між Данським технічним
університетом та Програмою ООН з охорони
навколишнього середовища.
В Україні проект реалізується за координації
Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів.

Обрані пріоритетні технології
На основі попередніх результатів, перелік пріоритетних
технологій скорочення викидів парникових газів у секторі
сільського господарства включає такі:
Органічне землеробство
 Технології мінімального обробітку землі (low-till, no-till,
strip-till, тощо)
 Виробництво біогазу з відходів тваринництва
 Використання інформаційних та телекомунікаційних
технологій для скорочення викидів парникових газів у
сільському господарстві
 Виробництво і використання твердого біопалива з
відходів сільського господарства


Органічне землеробство
Поточний стан:
467 980 га (включаючи землі у перехідному періоді)
станом на 2019 рік або 1.1% від загальної площі
сільськогосподарських земель (зернові, олійні та
бобові культури, овочі та фрукти).
Потенціал скорочення викидів:
Збільшення поглинання вуглецю ґрунтами та
зменшення викидів від використання мінеральних
азотних добрив.
Скорочення викидів парникових газів – близько 1
тонни СО2екв. на один га на рік

Викиди парникових газів - рослинництво
Викиди демонструють
сталу тенденцію до
зростання за рахунок
збільшення
використання
мінеральних азотних
добрив – 33,5 млн
тонн СО2 екв. у 2018
році

Викиди парникових газів – втрата органічного вуглецю
Орні землі перетворилися із поглинача вуглецю у джерело викидів – 48,2 млн
тонн СО2 екв. у 2018 році.
Обсяг викидів у 2018 році перевищив обсяг поглинання вуглецю лісами.
Значний потенціал для скорочення викидів і покращення якості ґрунтів.
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Бар’єри
• експортні бар’єри, пов’язані із додатковими вимогами та
заходами контролю для органічної продукції;
• конкуренції із закордонними виробниками, які отримують
державну підтримку;

• економічний бар’єр через низький попит на органічні
продукти на внутрішньому ринку;
• бар’єри спроможності: знання та практичний досвід з
переходу на органічне землеробство;

• інформаційні бар’єри: низька обізнаність про переваги
органічних продуктів та органічне маркування.

Можливості для сприяння розвитку
• державна підтримка протягом обмеженого перехідного
періоду у розрахунку на гектар площі під органічне
землеробство;
• механізми зелених закупівель та використання нефінансових
критеріїв при публічних закупівлях для стимулювання
внутрішнього попиту на органічні продукти;
• повноцінне запровадження національного законодавства
щодо органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції;
• створення умов для доступу до проектних механізмів
скорочення викидів парникових газів;
• інформаційні заходи: освітні матеріали, рекомендації, кращі
практики, інформування про переваги органічних продуктів.

Інструменти кліматичної політики в агросекторі
Як уряд може прискорити поширення технологій за допомогою
інструментів державної політики?
• удосконалення системи моніторингу якості ґрунтів;
• державна підтримка для кліматичних технологій;
• регуляторні вимоги;
• поширення інформації про кліматичні технології;
• посилення спроможності;
• проектні механізми скорочення викидів.

Система моніторингу якості ґрунтів
• удосконалення системи моніторингу якості ґрунтів, в
т.ч. вмісту органічного вуглецю ґрунтах;
• синхронізація підходів, методів та стандартів відбору
проб та аналізу якості ґрунтів;
• узгодження механізмів обміну даними щодо
моніторингу якості ґрунтів між державними органами,
науковими установами та іншими організаціями;
• створення публічної бази даних якості ґрунтів;
• співпраця із міжнародними організаціями та
ініціативами, зокрема Українським ґрунтовим
партнерством, що діє під егідою Глобального
ґрунтового партнерства.

Державна підтримка для кліматичних технологій
• кліматичні технології зменшують суспільні втрати від зміни
клімату і приносять додаткові екологічні та соціальні
вигоди;
• державна підтримка для часткового покриття витрат
(наприклад, для закупівлі техніки та обладнання) та
ризиків (наприклад, зменшення урожаю у перехідний
період) запровадження кліматичних технологій;
• важливість підтримки малих та середніх підприємств через
обмеженість ефекту масштабу та доступу до фінансових
ресурсів;
• додаткові умови надання державної підтримки: подання
інформації про якість ґрунтів та практик
землекористування, процедури контролю, тощо.

Регуляторні вимоги
• Посилення регуляторних вимог в таких аспектах:
•
•
•
•
•
•
•
•

запровадження положень Нітратної директиви;
реформування системи екологічного моніторингу та контролю;
контроль за охороною земельних ресурсів та якістю ґрунтів;
законодавча база для запровадження електронної системи
торгівлі біомасою;
регуляторна база щодо органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції;
удосконалення фінансових стимулів для виробництва енергії з
використанням біомаси та біогазу;
реформування механізму оподаткування вуглецевих викидів;
створення законодавчої бази для проектних механізмів
скорочення викидів парникових газів.

Проектні механізми скорочення викидів
• генерація вуглецевих одиниць внаслідок сталих практик
сільського господарства для отримання додаткового
доходу;
• джерело попиту на вуглецеві одиниці: добровільні
вуглецеві ринки, державний фонд, інтеграція із системами
оподаткування та торгівлі вуглецевими викидами;
• важливість доступності процедур моніторингу, звітності та
верифікації;
• Створення рамкового регуляторного поля для реалізації
проектів добровільного скорочення викидів:
• механізм повідомлення уповноваженого державного органу про
проекти та отримання коментарів;
• можливість скасування відповідного обсягу національних
вуглецевих одиниць при випуску вуглецевих одиниць відповідно

Посилення спроможності
• більш обізнані фермери та підприємства
запроваджують нові технології першими та отримують
від них більше вигід;
• нові технології, як правило, вимагають більше знань та
навиків та потребують постійного навчання персоналу;
• заходи з посилення спроможності:
• інформування про кліматичні технології та програми
підвищення спроможності через сільськогосподарські
дорадчі служби, в т.ч.:
• залучення партнерів з державного, приватного та громадського
секторів із спеціалізованими знаннями;
• залучення місцевих органів влади та сільськогосподарських
підприємств до розробки програм посилення спроможності;
• зв’язок із науковими дослідженнями та іншими джерелами нових
знань;

Інформаційні заходи
• поширення інформації про кліматичні технології на
основі актуальних даних та досліджень з вибором
оптимальних каналів поширення інформації (освітні
матеріали, рекомендації, кращі практики, події);
• надання інформації про якість ґрунтів та сталі практики
землекористування;
• співпраця з існуючою екосистемою розвитку
кліматичних технологій у сільському господарстві:
організатори конференцій та виставок, формальні та
неформальні спільноти, дослідницькі центри,
постачальники технологій;
• співпраця з міжнародними проектами та програмами у
сфері сільського господарства, зміни клімату та
охорони довкілля.

Сільське господарство та клімат

Висновки
• кліматичні технології в аграрній галузі дозволяють суттєво
скоротити викиди у секторі сільського господарства, в енергетиці,
промислових процесах та транспорті – понад 20 млн тонн СО2екв.
на рік;
• технології мають також багато додаткових переваг, зокрема, для
адаптації до змін клімату, покращення стану довкілля, зростання
добробуту сільських громад;
• кліматичні технології дозволяють підвищити економічну
ефективність та отримати конкурентні переваги на міжнародних
ринках;
• створення умов для поширення кліматичних технологій
вимагатиме специфічних заходів державної підтримки в частині
аграрної, енергетичної, кліматичної та екологічної політики;

Наступні кроки – підготовка плану дій
• Третій етап проекту Оцінка технологічних потреб а Україні –
підготовка національного плану дій із впровадження кліматичнодружніх технологій
• Ключові елементи плану дій:
• цільовий індикатор поширення технології, наприклад, досягнення 3% від
загальної площі сільськогосподарських земель для органічного
землеробства;
• заходи та активності, що мають бути впровадженні для запровадження
технології;
• джерело фінансування заходів та орієнтовний бюджет;
• відповідальний державний орган;
• часові рамки;
• ризики;

Контакти
Анатолій Шмурак,
національний координатор проекту
Оцінка технологічних потреб в Україні,
shmurak@i.ua
Микола Шлапак,
експерт напряму пом’якшення зміни клімату
в сільському господарстві проекту
Оцінка технологічних потреб в Україні,
m.shlapak.ua@gmail.com

Дякую та запрошую до коментарів!

Додаткові слайди

Додаткова інформація про проект TNA
Повний текст звітів англійською мовою доступний онлайн:
https://tech-action.unepdtu.org/country/ukraine/
Сторінка проекту на сайті Міністерства екології та природних ресурсів
України:
https://menr.gov.ua/news/33450.html

Інформаційні картки технологій
• Використання інформаційних та телекомунікаційних технологій
для скорочення викидів парникових газів у сільському
господарстві http://bit.ly/AgriTechTNAUA
• Технології мінімального обробітку землі
http://bit.ly/ConservationTillageTNA_UA
• Виробництво біогазу з відходів тваринництва
http://bit.ly/BiogasTNA_UA
• Органічне землеробство http://bit.ly/OrganicTNA_UA
• Виробництво і використання твердого біопалива з відходів сільського
господарства http://bit.ly/SolidBiomassTNA_UA

