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... oferind astfel factorilor
decizionali instrumente
fundamentate ştiinţific, uşor
de implementat şi eficiente
economic pentru gestionarea
funcţiilor şi calităţii solului.

iSQAPER îşi propune să furnizeze:
O calitate bună a
solului prezintă
importanţă
fundamentală pentru
producţia alimentară
atât la nivel local cât şi
global, dar şi pentru
refacerea
ecosistemului.
La nivel mondial,
solurile agricole sunt
supuse unor presiuni
şi ameninţări, printre
care: nevoia tot mai
mare de hrană şi
biocarburanţi, dietele
modificate,
degradarea terenurilor
care afectează negativ
productivitatea
agricolă, toate acestea
fiind intensificate de
schimbările climatice.
O bază de cunoştinte
şi date bine
fundamentate oferă
fermierilor informaţii
reale privind calitatea
solului şi îi ajută să ia
decizii optime în
modul de utilizare a
acestuia. Având
informaţiile privind
practicile alternative
de utilizare a
terenurilor uşor
accesibile, fermierii îşi
pot gestiona
terenurile mai bine.

Metode noi de evaluare a calităţii solului în diferite zone
pedo‐climatice, prin integrarea cunoştinţelor de ştiinţa
solului şi a celor de management agricol al terenurilor.

Indicatori de calitate a solului
adaptaţi la nevoile specifice
locale şi testaţi de la fermier
la fermier în zone din Europa
şi China.

O aplicaţie produsă,
testată, evaluată şi
îmbunătăţită de
către comunităţile
de fermieri,
cercetători,
practicieni,
consultanţi şi factori
decizionali.

Informaţii despre
amprentele lăsate
asupra mediului de
activităţile agricole, măsuri
pentru utilizarea durabilă a
terenurilor şi efectele
adoptării la scară largă a
unor practici agricole
durabile având la bază date
existente, practici care pot fi
împărtăşite de fermieri,
cercetători şi factori
decizionali atât de la nivel
regional, cât şi naţional.

O aplicaţie pe smartphones şi
tablete disponibilă oriunde în
lume, care furnizează
informaţii specifice locale
privind calitatea solului şi
metode durabile de utilizare a
terenului.
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