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AKWAKULTURA I ROLNICTWO
Wsparcie w rozwoju zrównoważonej produkcji żywności na lądzie oraz w wodzie

Produkcja żywności, woda i środowisko są ze sobą bardzo mocno związane. Do produkcji żywności w rolnictwie wykorzystuje się
38% łącznej powierzchni gruntu na świecie, co stanowi poważne obciążenie dla ekosystemów i usług ekosystemowych.
Kształtowanie krajobrazu i systemy drenowania zaburzają bilans wodny i drogi odpływu. Nadmierne nawadnianie gleby (skutkuje
— wypłukiwanie składników odżywczych i pestycydów z gleby) może spowodować dodatkowe zagrożenie dla jakości środowiska.
Z kolei produkcja żywności w ramach akwakultury wykorzystuje znaczne obszary jezior i stref przybrzeżnych. Akwakultura jest
potencjalnym źródłem zarówno składników odżywczych, jak i substancji toksycznych, a także stanowi pole źródło rozwoju
gatunków inwazyjnych i przenoszących choroby. Wszystkie te czynniki mogą powodować zagrożenie dla środowisk wodnych.
Współczesna produkcja żywności kładzie istotny nacisk na zasoby wodne oraz usługi ekosystemowe. Perspektywa wzrostu liczby
ludności o szacowane 2,7 miliarda do 2050 roku zwiększa potrzebę rozwiązań kierowniczych i technologicznych umożliwiających
bardziej zrównoważone metody produkcji żywności.
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Zaspokojenie rosnącej potrzeby bardziej wydajnej i bezpiecznej produkcji żywności.
Zapewnienie równowagi środowiskowej w celu zmniejszenia zagrożeń dla zasobów wodnych
oraz usług ekosystemowych.
Optymalizacja procesów zarządzania wodą i gruntem oraz wykorzystywania tych zasobów.

Jako firma DHI uważamy, że równowaga środowiskowa to klucz do zapewnienia bezpieczeństwa
żywności. Planujemy i stosujemy całościowe strategie zarządzania i zasady oparte na założeniach
zrównoważonego rozwoju. Umożliwiamy w ten sposób opłacalne i przyjazne środowisku
wykorzystanie zasobów lądowych i wodnych w rolnictwie.
Oferujemy naszą wiedzę oraz zaawansowane technologie, które umożliwiają podejmowanie
wykonalnych działań zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Służymy pomocą w
uzyskiwaniu pozwoleń i decyzji środowiskowych. Pomagamy również usprawnić produkcję i
zapewnić jej bezpieczeństwo dzięki:
 ocenom opracowanym z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod;
 systemom prognozowania i wczesnego ostrzegania, usługom w zakresie kontroli ryzyka
 optymalizacji produkcji.
DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO, ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I REDUKCJA KOSZTÓW
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Do 2050 roku populacja Ziemi wzrośnie o 2,7 miliarda i trzeba będzie
zapewnić odpowiednią ilość żywności — przy wykorzystaniu tych
samych zasobów wodnych.
Większa dbałość o środowisko to nie kaprys. To konieczność.

AKWAKULTURA

ROLNICTWO

Aby wesprzeć tę najszybciej rozwijającą się gałąź przemysłu
żywieniowego na świecie, zapewniamy pomoc w
następującym zakresie:

Aby wyjść naprzeciw potrzebie zwiększenia produkcji rolnej
nienaruszającej zasobów środowiskowych, oferujemy
następujące usługi:

KARMA DLA RYB I DODATKI

OCENA I REGULACJE ŚRODOWISKOWE
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Zastępowanie mączki rybnej oraz tranu rybiego (bioprodukcja)
Żywa karma do pierwszego karmienia/wyuczenia prawidłowych
zachowań
Rozwój probiotyków (produkcja i bioremediacja)





Zintegrowana ocena i ewaluacja składników odżywczych
Ocena i ewaluacja pestycydów
Strategiczna ocena środowiskowa działalności rolniczej

PRODUKCJA
PRODUKCJA









Wybór miejsca
Optymalizacja projektu farmy
Systemy wspomagania procesów decyzyjnych dla
zautomatyzowanych morskich jednostek produkcyjnych
Operacyjna prognoza pogody
Recyrkulowane systemy akwakultury



LĄD I WODA




EKOLOGIA I ŚRODOWISKO




Ocena oddziaływania na środowisko (EIA)
Modele pojemności środowiska
Pozwolenia i decyzje środowiskowe

Optymalizacja zarządzania nawadnianiem
Teledetekcja do systemów rolnictwa precyzyjnego

Zarządzanie erozją — ocena zagrożeń związanych z erozją oraz
ewaluacja dotychczasowych i przyszłych scenariuszy w kontekście
wahań i zmian klimatu
Systemy ostrzegania przed powodzią dla zapewnienia większej
elastyczności systemów rolnictwa na terenach nizinnych i
zalewowych

ANALIZY PRZYPADKÓW

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania
regionalnego i globalnego, hodowcy pstrąga
w Storebælt (Wielki Bełt, Dania) musieli
zwiększyć produkcję w dwóch klatkowych
farmach rybnych. Pomogliśmy w realizacji
tego projektu zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju oraz w uzyskaniu
odpowiednich pozwoleń. W tym celu
udokumentowaliśmy wpływ istniejącej i
zwiększonej produkcji na środowisko.

Podczas realizacji projektu rozszerzenia
akwakultury w Macquarie Harbour
(Tasmania) wykonaliśmy analizę
funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz
poprowadziliśmy rozmowy z udziałowcami.
Dogłębne badanie pozwoliło nam stworzyć
scenariusz uwzględniający zarówno
potrzebę zwiększenia produkcji rybnej, jak i
konieczność ochrony środowiska. Efekt:
zwiększenie zbiorników wodnych o 64%.

Rzeka Murrumbidgee w Nowej Południowej
Walii (Australia) to główne źródło wody dla
okolicznych terenów podmokłych, irygatorów
oraz innych odbiorców z regionu Riverina.
Z uwagi na wzrost eksploatacji systemu
rzecznego zwiększenie jego wydajności
operacyjnej jest kwestią kluczową.
Wspieramy operatora rzeki w
opracowywaniu i wdrażaniu wspomaganego
komputerowo systemu zarządzania rzeką
Murrumbidgee (CARM).

Więcej analiz przypadków oraz opisów innych projektów jest dostępnych w naszej bibliotece Scribd, pod adresem
www.scribd.com/dhigroup
Skontaktuj się z nami: info@dhigroup.com

