Projekt STARGATE vyvíjí komplexní a holistickou metodiku klimaticky „chytrého“
zemědělství. Využívá nejnovější poznatky v oblasti mikroklimatu, řízení zvládání
rizik počasí a managementu krajiny.
Důraz je kladen na klimaticky chytré zemědělství (Climate-Smart Agriculture) a
detailní průzkum technických řešení v oblasti udržitelného zemědělského
rozvoje v krajině s ohledem na zemědělská, environmentální a klimatická
opatření.
Projekt podporuje procesy modernizace řízení farem s ohledem na zásadní
ekologické faktory ovlivňující zemědělskou krajinu.
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CÍL
STARGATE
vyhledává
slabiny
stávajících způsobů hospodaření,
managementu krajiny, stejně
jako modelů, metod a postupů
souvisejících se změnou klimatu.
Provádí
hloubkovou
analýzu
požadavků vedoucích ke klimaticky chytrému zemědělství s dopadem na komunitu kličových
hráčů v této oblasti.
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Pomocí řízení mikroklimatu k udržitelnému zemědělství
Tento projekt byl finančně podpořen Rámcovým programem pro výzkum
a inovace EU Horizon 2020 na základě Smlouvy o poskytnutí grantu č. 818187.

PILOTNÍ OBLASTI
10 pilotních území v 6 státech pokrývá všechny agroklimatické oblasti v EU.
Studie v pilotních oblastech se soustředí na využití místních a regionálních
klimatických modelů ve spojitosti s využíváním půdy a potenciálních výnosů za
účelem tvorby doporučení pro změnu postupů a užívání půdy.
Oblasti: boreální, atlantická, kontinentální, horská, středomořská, arktická, pouštní
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PLATFORMA
STARGATE úzce spolupracuje se
subjekty majícími zájem na využívání technologií ve prospěch
udržitelného zemědělství a obnovy zdrojů. Na základě analýzy
potřeb v této oblasti vyvine
STARGATE sadu dat a nástrojů pro
rozhodování v rámci klimaticky
chytrého zemědělství.
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