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За содржината на овој леток одговорни се исклучиво авторите. 
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Кратко Ротирачки дрвени Растенија како што се 
врбата, тополата, багремот и слично, претставуваат 
дрвенести, повеќегодишни брзорастечки култури, 
кои после нивното сечење повторно растат или 
може повторно да се засадуваат.  
КРР претставуваат одлична алтернатива за 
едногодишните енергетски култури кои можат да 
бидат комплементарни со постоечките земјоделски 
системи. 
КРР се одгледуваат за производство на енергија, а 
во споредба со едногодишните енергетски култури 
даваат многу поголем бенефит за подобрување на 
квалитетот на водата, биолошката разновидност 
а обезбедуваат и различни поволности 
за еко системите при што ги ублажуваат 
климатските промени.

Цврстата биомаса од КРР може значително да 
придонесе кон постигнување на биоенергетските 
цели за 2020 година. 
Проектот КРРплус има за цел да го поддржи и забрза 
развојот на локалните синџири за снабдување со 
КРР.  
Ова ќе биде постигнато со реализација на 68 настани 
за градење на капацитетите на фармерите, 
сопствениците на државно земјиште како и малите и 
средни корисници на дрвен чипс. Освен тоа ќе се 
спроведат и активности за регионална мобилизација 
и соработка со индустријата. 
Конечно, одржливите практики во снабдувањето на 
локалните синџири со КРР ќе бидат промовирани со 
цел да се потенцираат бенефитите за животната 
средина кои ги даваат КРР во споредба со 
останатите култури.

Во проектот КРРплус, насади со КРР се 
промовирани во седум региони во Европа

• Ахентал регион (Германија)

• Источна Хрватска (Хрватска)

• Видземе регион (Латвија)

• Триевес регион (франција)

• Злин регион (Република Чешка)

• Централна Македонија регион (Грција)

• Преспа  (Република Македонија)
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