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Dlaczego Inno4Grass
jest ważny?
Rosnąca populacja ludzi na świecie, w połączeniu
ze zmniejszaniem się zasobów produkcyjnych
użytków rolnych, spowoduje w przyszłości większe
zapotrzebowanie na żywność. Dlatego też zachodzi
konieczność przedefiniowania najlepszych praktyk
rolniczych na użytkach zielonych w skali całego
świata. Wdrożenie innowacyjnych systemów
produkcji pasz na użytkach zielonych staje się
absolutną koniecznością dla zwiększenia
rentowności europejskich gospodarstw rolnych,
dysponujących użytkami zielonymi przy zachowaniu
ich walorów środowiskowych.

Znajdź nas na

www.inno4grass.eu

Wspólna przestrzeń innowacyjna
dla zrównoważonego
gospodarowania na użytkach
zielonych w Europie

lub za pośrednictwem mediów:

www.encyclopediapratensis.eu

Projekt został sfinansowany
ze środków Komisji Europejskiej
w ramach Programu Ramowego
Badań i Innowacji Horyzont 2020
zgodnie z umową nr 727368.

© Yao

u anc e

/C A A

lpes -M

aritime

s

© Jung/Grünlandzentrum

© Golinski, PULS

© Nilsdotter-Linde/SLU

Czym jest
Inno4Grass?
Inno4Grass ma na celu promocję innowacji
na produkcyjnych użytkach zielonych poprzez
lepszą wymianę wiedzy pomiędzy nauką
a praktyką rolniczą.
Inno4Grass jest europejską siecią tematyczną
złożoną z 20 partnerów z 8 krajów: Niemiec,
Irlandii, Holandii, Belgii, Francji, Szwecji,
Włoch oraz Polski. Projekt jest koordynowany
przez Centrum Użytków Zielonych w Niemczech.

W jaki sposób
możesz się włączyć?
Wszelka wiedza i informacje na temat Inno4Grass
są publikowane i ogólnie dostępne.
• Filmy video
• Opisy innowacji
• Ulotki techniczne
• System Zarządzania Informacją (IMS)

Jak działa
Inno4Grass?
Inno4Grass skupia wielu różnych interesariuszy –
rolników, naukowców, doradców i nauczycieli
ze wszystkich krajów partnerskich. Sieć 16
agentów – brokerów stanowi pomost pomiędzy
nauką i praktyką oraz zapewnia transgraniczne
gromadzenie wiedzy i jej wymianę.

• Drzwi otwarte i wydarzenia
• Grupy dyskusyjne online
• Spotkania Nauka i Praktyka
• Kursy szkoleniowe
• Międzynarodowe programy wymiany
• Konkurs Inno4Grass Award
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Które tematy
są istotne?
Tematy podejmowane w Inno4Grass są zbieżne
z wynikami działalności grupy eksperckiej “Trwałe
użytki zielone” w ramach Europejskiego
Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz wydajnego
i zrównoważonego rolnictwa (EIP–AGRI), która
wskazała na konieczność wprowadzania
innowacji. Są nimi:
• Poprawa rentowności i konkurencyjności
gospodarstw, wykorzystujących użytki zielone
w żywieniu bydła mlecznego, mięsnego oraz owiec.
• Wykorzystanie użytków zielonych do
wytwarzania wysokiej jakości produktów
żywnościowych dla ludzi.
• Zwrócenie większej uwagi na zrównoważoną
produkcję pasz białkowych: optymalizacja
pastwiskowych i kośnych systemów
gospodarowania na użytkach zielonych,
ograniczenie nakładów i kosztów produkcji.
• Ulepszenie zrównoważonych systemów
produkcji pasz na użytkach zielonych: efektywne
zarządzanie nawozami naturalnymi, rola usług
ekosystemowych w zwiększaniu
bioróżnorodności, ochronie krajobrazu
i sekwestracji węgla.

www.inno4grass.eu

