Штете од елементарних непогода у пољопривреди траже брзу реакцију
заједнице
ЈОШ ЈЕДНА УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА РУДНУ
ОБЈАВЉЕНО: 02.12.2017.

| АУТОР: КВ НОВОСТИ -ОН ЛИНЕ

БЕЗ КОМЕНТАРА

Све оно што нас је задесило у катастрофалним поплавама 2014 и 2016 године оставило је,
итекако, великог трага на наш укупан живот. Пре свега у успореном опоравку и развоју наше
економије у којој је удео пољопривреде значајан. Присетимо се , у поплавама чије размере нису
забележене у последњих 120 година ,те 2014 године били су угрожени животи , здравље и
имовина више од 1,6 милиона људи (22 процента укупног становништва) у 38 општина у
централној и западној Србији. О размерама те катастрофе најбоље говоре податци да је ,тада,
према резултатима извршене процене, укупна штета од поплава изнела 1,7 милијарди евра или
више од 4 процента БДП. Слив Западне Мораве обухвата површину од 11.081 квадратних
километара на којој живи 838.791 становника од којих се више од половине бави
пољопривредном производњом. Удео пољопривреде , заједно са прехрамбеном индустријом у
БДП-у државе , прошле године био је 13,5% а према последњим расположивим подацима
Републичког завода за статистику , реални раст бруто домаћег производа Србије у другом
кварталу 2017. године, у односу на исти период прошле године , је износио 1,3 одсто. Процењено
је да је 11.943 хектара земљишта било неупотребљиво за пољопривредну производњу током
једне сезоне , док је површина од 4.815хектара захтевала уклањање отпада. Директна штета је
процењена на око 81 милион евра. Производни губици су били највидљивији у ратарству , где су
процењени на преко 117 милиона евра.
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Ових неколико података јасно указују да смо више него упућени да крајње озбиљно
схватимо сву погубност климатских промена као главног узрочника елементарних
непогода чија је пољопривреда редовна и , можда , дугорочно , највећа жртва.
Посматрано кроз призму изнетих података на значају добија податак о још једној
успешно спроведеној обуци спроведеној на Рудну у Центру за обуку градске управе
града Краљева. У организацији Одељења за послове цивилне заштите и Тима за
координацију активности на реализацији Протокола у сливу Западне Мораве , уз
свесрдну помоћ организације ФАО за Србију , реализована је радионица на тему
„Процена штете у пољопривреди по међународној ПДНА методологији “. Као резултат
радионице израђени су , после тридесет година , нови обрасци за лакше , брже и
прецизније процене штете али и губитака и потреба у пољопривреди након природних
катастрофа.Тридесетак учесника из локалних самоуправа које су потписнице Протокола
у сливу Западне Мораве су изношењем искустава из својих средина значајно допринели
да се дође до докумената који ће , у будућности , олакшати важан посао ефикасне
процене штата од елеметарних непогода у пољопривреди. Без добре и брзо урађене
процене штете изостаје и , у тим тренутцима , неопходна реакција и помоћ заједнице . А
да ће таквих потреба бити и у будућности говоре податци да ће климатске промене на
пољопривреду утицати преко смањења приноса и квалитета полодова због повећаних
суша и температуре, сманивања плодности земљишта, повећања опасности од болести и
штеточина и појава нових…Јер ,како рекоше, клима одређеног подручја ,територије,
више не постоји. Постоје само трендови њених промена!
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