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Давайте поговоримо про……

1. Unilever та облік вуглецюу

2. Амбіції із забезпечення сталого постачання ц
сировини

3. Проблеми обліку вуглецю у сільському господарстві

4. Інструмент Cool Farm

5. Приклади: належні практики управління 
сільськогосподарським виробництвом



UNILEVER ТА ОБЛІК ВУГЛЕЦЮ
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Зменшення загального впливу ланцюжка 
доданої вартостід д р

Парникові гази відходивода

НАШ 
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ 
ВПЛИВ Є‐43% ‐63%‐75% ВПЛИВ Є 
НЕЗНАЧНИМ ‐
ЛИШЕ 3%CO2 від споживання енергії

(кг/т продукції)
Споживання води
(m3/т продукції)

відходи
(кг/т продукції)
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Облік вуглецю від виробництва сировини 
постачальникамипостачальниками

Source: http://www.sustainable-living.unilever.com

● Значний вплив відбувається від 
виробництва сировини постачальниками

● Раніше не враховувалося у корпоративних 
кадастрах ПГкадастрах ПГ

● Власні дані для оцінки життєвого циклу?● Власні дані для оцінки життєвого циклу?

Source: www. Walkerscarbonfootprint.co.uk 

SEAC



Сільське господарство є важливим для 
Unilever

50%50%
сировини для 

нашогонашого 
виробництва ми 
отримуємо зотримуємо з 
сільського 

господарствагосподарства



Найбільш поширена сільськогосподарська 
сировина яку ми використовуємосировина, яку ми використовуємо

Наша частка у світовому 
б і 2009 ( і )● Ми використовуємо 

значну частку світового 
виробництва ключових

виробництві у 2009 (оцінка)

чорний чайвиробництва ключових 
культур помідори

б

● Ціль щодо забезпечення 
і ї

сушена цибуля та 
часник

ріпаксталого постачання всієї 
сировини

ріпак

пальмова олія

соняшник-
ова олія

сосоя



А бі ії і бАмбіції із забезпечення сталого 
постачання сировини



ЧОМУ ВАЖЛИВЕ ПОСТАЧАННЯ СТАЛОЇ СИРОВИНИ?

Високий високий
Ми спричиняємо великий вплив у зоні обмеженого контролю
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Низький Природні Tранспортува Виробництво Поширення Споживачі низький

ЛАНЦЮЖОК ПОСТАВОК

Низький Природні 
ресурси

Tранспортува
ння

Виробництво
продукції

Споживачі низький



Наше визначення сталого сільського 
господарствад р

Стале сільське господарство має на меті забезпечити 
сировину (у достатній кількості) від виробничихсировину (у достатній кількості) від виробничих 
систем, які мають:

• високу врожайність
• оптимальне використання ресурсів
• знижують екологічний вплив• знижують екологічний вплив
• сприяють покращенню добробуту у сільських районах

ТА допомагають Unilever зменшити відбиток від 
виробництва сировини, яку ми використовуємо (напр. 
нівелювати вирубування лісів від нашого виробництва (унівелювати вирубування лісів від нашого виробництва (у 
ланцюжку доданої вартості))



Дві опції для впровадження

Сертифікація
• матеріалів або продукції

Верифікація
• оцінка покращенняр р ду ц

• що робити і що не робити
• незалежна

оцінка покращення
• плани дій
• впроваджується Unilever

• Маркування свідчить про 
відповідність певним
стандартам 

• Компанія визначає стандарти
• інвестиції у ланцюжок доданої 
вартості

• вартість системи
вартості

*See latest version of scheme rules



Сертифікація

• Схвалення та визнання певних 
схем сертифікації

• Базові (benchmark) стандарти
порівняно до наших практик

• допомагає уникнути подвійних 
зусиль. 



Самостійна перевірка – кодекс сталих 
практик сільського господарствар д р

С U il і• Стандарт Unilever зі сталого 
сільського господарства

• Застосовується до всієї сировини, 
яку ми використовуємо

• Використовується як стандарт, а 
також для моніторингу досягнень 

б і і івиробників зі сталого сільського 
господарства



Розділи кодексу

Постійне 
покращення Відходипокращення

Агрохімікати та 

д д

Споживання енергії 

Click on links 
for more 
information 
on scope and 
general

паливо

Ґ

та парникові гази

Соціальний та

general 
content

Ґрунти Соціальний та 
людський капітал

Л їВ Ланцюжок доданої 
вартості та місцева 
економіка

Вода

Біорізноманіття Життєві умови 
тварин

Навчання



ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВУГЛЕЦЮ НА РІВНІ 
ФЕРМЕНРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА



Виклики на рівні фермерських господарств

● Надійний науковий підхід та методологія● Надійний науковий підхід та методологія

● Складність варіативність та невизначеність● Складність, варіативність та невизначеність

● Збір даних та розподіл● Збір даних та розподіл

● Практичні заходи фермерських господарств що● Практичні заходи фермерських господарств, що 
поєднують управління та вимірювання



Які є найбільші невизначеності?

машини/виробниче устаткування, 
виробництво добрив/пестицидів

До фермер-
ського господарства виробництво добрив/пестицидів

Використання машин

ського господарства

викиди CO2 з ґрунту

Оксид нітрогену, метан з ґрунтуДо врожаю

Викиди від ВРХ, напр. ентеральна ферментація ВРХ

Використання гною, компост

Первинна обробка, напр. сушіння, помол, 
охолодження, зберіганняПісля

транспортування
рПісля 

врожаю
Використання споживачами

Виробництво кінцевого продукту, пакування, 
готування, утилізація відходів

Використання споживачами



Калькулятори ПГ у сільському господарстві

● Існує безліч калькуляторів викидів ПГ у сільському 
господарствігосподарстві

Назва інструменту Розробник Країна
CALM Circle Squared Ltd ВеликобританіяCALM Circle Squared Ltd Великобританія
Climate Yardstick CLM Нідерланди
FarmGas Australian Farm Institute Австраліяр
Palm GHG (Henson and Chase) RSPO глобальний
Dairy Footprinter Scottish Government Шотландія
GHG Farm Agriculture and Agri-foods 

Canada
Канада

C-Plan See 360 Ltd ВеликобританіяC Plan See 360 Ltd Великобританія
DAYCENT Colorado University США
Cool Farm Tool UoA, Unilever, SFL глобальний
RSB GHG Tool RSB глобальний



ІНСТРУМЕНТ COOL FARM 



Інструмент Cool Farm
Доступний за посиланням: 
www.coolfarmtool.org

● Раніше фокусувався на інструменті ‘tier 2’ для розрахунку 
викидів ПГ на рівні фермерського господарства

● універсальний може застосовуватися по всьому світу● універсальний, може застосовуватися по всьому світу

● Спрямований на практичність та управління, надає допомогу з р р у р , д д у
прийняття рішень

Д і● Дозволяє експериментувати з різними 
варіантами для зниження викидів

● Дані: фермери можуть використовувати 
інструмент у полі



Вхідні дані для Cool Farm Tool

Викиди від ВРХВикористання SequestrationВикиди від добрив Викиди від ВРХ
Викиди ПГ від:
o кормів
o використання 

Використання 
енергії на фермі

Викиди:
o електроенергія

і

Sequestration
(уловлювання)

Уловлення 
викидів ПГ від:

і

Викиди від добрив
Викиди ПГ від:
o тип добрива
o діюча 
речовина/продукт гною

o умови утримання 
тварин (livestock 
management and 

o в. дизелю в полі
oрозпилювання
o оранка
oзбір врожаю 

oзміни 
землекористування
oЗміни управління
oОбробіток ґрунту

речовина/продукт
oЧастота 
застосування д.
o метод 
застосування д productive phases)

р р
o вирощування 
спеціальних 
рослин (сover 
cropping)

застосування д.
o викиди пов’язані з 
природною 
мікробіологічною 
конверсією азоту заТ oкомпост

oперегній
oВисаджування 
дерев

конверсією азоту за 
якої  N2O може 
потрапити в 
атмосферу.

Транспортування 
енергії

Викиди від:
o Дорожнього 

o (Інші агрохімікати 
включно з 
пестицидами)

транспорту
o залізниці
o повітряного
o водногод



Використання інструменту

LCM 2011

Berlin  28th – 31st August Emma Keller, University of Surrey and Unilever



Управління та заходи для зниження впливу
Поточний стан Зменшення застосування N

Запровадження безвідвального
обробітку ґрунту

Нещодавно змінено категорію 
землекористування  (з лісового на сільгосп.)

LCM 2011

Berlin  28th – 31st August Source: Jon Hillier’s presentation - 2011



ПРИКЛАДИ



Опції Cool Farming (GACA – Global agricultural climate assessment)

● Беруть участь низка компанії 
та спонсорів:

● Широке коло сільгосп
систем та географічнета спонсорів: систем та географічне 
покриття:

LCM 2011

Berlin  28th – 31st August Source: www.sustainablefood.org 



Розташування проектів.

Канада Азербайджан

Німеччина

р

США

Індія
Ямайка

Гватемала
Єгипетt

Колумбія
Кенія

Нікарагуа

Танзанія

у



Що унікального в цьому проекті?

1
Діяльність проекту поширюється від практичних дій у полі та 
на рівні фермерського господарства до креативних рішень у 

Project arcs from practical actions at field & farm level to

ланцюжку постачання.

Інструмент покращений спільними зусиллями що поєднуєProject arcs from practical actions at field & farm level to 
influencing the policy framework.2
Інструмент покращений спільними зусиллями, що поєднує 
прагматичність і точність, та добре пристосований до 
управлінських потреб.

3
Фокус на фермерське госп.: що може бути зроблено на 

3
у ф р р у р

даному полі у даній місцевості.

4
Спільне навчання щодо потенціалу скорочення викидів ПГ у 
ключових сільгосп. системах серед консорціуму лідерів 
харчового сектору.



Приклад Darjeeling/Індія
● Чайні кооперативи:● Чайні кооперативи:

– сучасний стан:
– Врожайність знизилася на 30-40% протягом останніх 5-10 

іроків
– 7-800 кг обрізаних гілок щороку

залишено для аеробного розкладаннязалишено для аеробного розкладання
– 5-8 тон коров’ячого гною щороку

залишають на купах на один рік (+), а потім 
використовують у рослинництвівикористовують у рослинництві

● Викиди ПГ були розраховані з використанням CFT протягом 
1 години у полі

● модель CFT показала, що можливе скорочення викидів на 
30% за рахунок компостування і покращення якості ґрунтів

● через 1 рік виробництво збільшилось на 20% шляхом● через 1 рік виробництво збільшилось на 20% шляхом 
покращення обміну вуглецю, використовуючи місцеві ресурси



Навчання індійських 
виробників чаю щодо 
використання р
доступної біомаси (гній 
та обрізання гілок) для 
компостування…

29/10/2012 www.soilandmore.com 30



Викиди CO2 секвестрація (уловлення, акумулювання)
С і CO 30%• Скорочення викидів CO2на 30%

• Покращення водоакумулюючих властивостей на 40%

після впровадження компостування 

29/10/2012 31



Базова лінія – виробники помідорів(Каліфорнія)

● Врожайність у 
і і 45 63розмірі 45-63 

тон на акр

● Відбиток ПГ 
коливається у 
розмірі 18 42розмірі 18-42 
kg CO2екв./т
продукту

● Аналогічні 
найбільшінайбільші 
джерела 
викидів



Використання CFT для оцінки впливу від 
вирощування картоплівирощування картоплі

● Частина ініціативи PepsiCo зі зменшення вуглецевого● Частина ініціативи PepsiCo зі зменшення вуглецевого 
відбитку на 50% протягом 5 років

● Випробування з більш ніж 60 фермерами у● Випробування з більш ніж 60 фермерами у 
Великобританії та Європі

● Надійні результати які можна порівняти з іншими● Надійні результати, які можна порівняти з іншими 
дослідженнями

Оцінка викидів 
ПГ PepsiCo’s



Cool Farm InstituteCoo a s u e
• відкрита до співпраці, незалежна та неприбуткова 
організаціяорганізація

• Місія: допомогти мільйонам виробників рослинницької 
ії й бі і ф і іпродукції приймати більш поінформовані рішення, що 

знижують їх вплив на довкілля.

• перегляньте сторінку: www.coolfarmtool.org та контактуйте 
з нами ‐ info.coolfarmtool.com



ДякуюД у

Коментарі чи питання? 

Контакт: emma.keller@unilever.com


