
ОТКРИВАМО:
ПРОЈЕКАТ НАШИХ СТРУЧЊАКА

Суша ће се
предвиђати
месецима
унапред
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СУШУ И ПОПЛАВЕ
ПРЕДВКђАЋЕ О
ИЕСЕЦИ УНДПРЕД

За сшрашешке кулшуре се • Проф. МандићДуЈорочне
израђују климашски модели проЈнозе неискоришћене

0БИЈ1НЕ падавинс,
град или суша, уског
ро више не би тре-

бало да задају главобољу
пољопривредним произво-
ђачима. Уз помоћ савреме-
пих модела за нумеричку
прогпозу и одговарајућих
статистичких метода на
који.ма, у оквиру пројекта
Фонда за науку !АР5, раде
стручњани са Пољопри-
вредног и Физичког факул-
тета Унивсрзитста у Бсо-
граду, ратари и воћари ће
до седам месеии унапред
знати каквс им времен-
скс приликс долазс и тако

плаиирати радове у пољу
и воћњаку. Прогиозе ће

бити иаправл»еие за најра-
спростраи,еније врсте воћо
- шљиве, малине. трешње,
сорти виновс лозс. Такођс
и за стратешки важпе жи-
тарице као што су кукуруз,
пшсница, сунцокрст и по-
врћс - паприку, пасуљ,

Како, за "Новости", от-
крива др Мирјам Бујадино-
вић Мандић, ванредни про-
фесор на Пољопривредном
факултету и руководилац
пројасга. током послед-
њих дссстак година
повсћао сс ризик од

различитих вре-
менских непо-

года по биљну
производњу

Ду
г о р о ч н е

прогнозе
в р с м е н а
су недо-
вољно ис-
коришћсн

р е су р с .
Идеја је
била да их
приближимо
пољопривред-
нипима, дамо
им алат који ће
им омогућити да сс

прилагодс измсњсним
климатским условима и за

штите своју производњу.
Наша саговорнииа наво-

ди да сс за дугорочне про-
гнозе користе климатске
пројекиије, које се израчу-
навају помоћу нумсричких

модела компликованих

компјутерских програма.
Оне могу прилично добро

да предвидс да ли ће насту-
пајући месепи бити сушни
или кишни, топли илихлад-

ни. Боље се прогнозирају
појавс којс заузимају всћи
простор и дуже трају, као
што су, рецимо, суше,

- У раду полазимо од гло-

балних дугорочних прогно-
за времепа које

се сва-

ког месеца за пелу земаљ-

ску куглу раде у Европском
центру за средњорочну про-
гнозу времена у Енглеској,
и дају предвиђања времен-

ских прилика за наредних
ссдам мсссци - објашњава
руководилац пројекта, - Ми
глобалну прогнозу своди-

мо на локалпи пиво. одио-
спо високу резолуцију. То
је слично као кад са старог
фото-апарата прсђсте на
нови који има неколико

пута бољу резолуцију, па су
фотографије оштрије. До-
бијене резултате користимо

да израчупамо биоклимат-
ске индексе, који говоре
како ћс сс биљка развијати
током вегстаиије и да ли ћс
и у којим фазама развоја би-

ти изложена условима које
изазивају температурни или

водни стрес.
Овакве ипформације ће

бити доступне на простор-
ној рсзолуцији од око осам
киломстара. што сс смаша

високом. Па локацијама
изабраних оглсда, научни-
ии ћс користити и нумсрич-
ки модел, који предвиђа ра-
звој биљке у зависности од
временских услова, па ће за
те конкрстне локацијс бити
деталшијих информација.

- Највише штете биљ-
ној пољопривредној про-
изводњи у цслини наносс
суше, које су обично током
летњих месеци праћепе и
високим температурама
- наглашава проф. Манди-
ћева. - Штете и губипи од

само једне суше, коју смо
прстрпели 2012. годинс
проиењсни су на око двс
милијарде долара. Поређе-
ња ради, укупне штете од
катастрофалних поплава у
2014. су процењене на око
1,5 милијарди евра, од чега
1 20 милиона евра у сектору
пољопривреде. У воћарству
су значајнс штстс од про-

лећног мраза, на шта су
посебно осетљиве оне врсте
и сорте воћа које најраније
цветају, пре свега кајсија
и бресква. Град и олујпи
ветар наносе штету у свим

гранама пољопривреде.
Наша саговорница ис-

тиче да је велики проблем
што интензивне суше по-
стају све чсшћс услед кли-

матских промена.

- У другој половини 20.
вска смо у Србији имали
три такве суше за 50 го-

дина, а током последњих

20, чак ссдам - кажс проф.
Мандићева. - Очекујемо да
ће се њихов интензитет и
учесталост појааљивања по-
већати у будућности.

Током прве фазе пројек-
та, који ће бити завршен
следеће године. анализи-
рани су мстеоролошки по-

даци у Србији током двс

деценије. Ол почетка про-
јекта на двадесетак ода-
браних огледних локација
широм Србијс прати сс

развој биљака, утицај вре-
мепских прилика, припос
и квалитет плода. Пре по-

чет?са вегетационе сезоне,
почетком следеће годипе,

продукти дугорочпе про-
гнозе ће оити јавно доступ-
ни заинтсрссованим кори-
спицима, преко веб-сајта,
апликаиије и друштвених
мрсжа. ■

ТИМ ПРОФЕСОРА
У ОВАЈ пројекат укључени су
Пољопривредни и Физички
факултет Универзитета у Бео-
граду, а финансира га Фонд за
науку Србије кроз Програм за

изврсне пројекте младих ис-
траживача.
У тиму је шест истраживача, од
којих су троје метеоролози, а
троје пољолривредници - проф.
др Ана Вуковић Вимић, проф.

др Зорица Ранковић Васић,

проф. др Марија Ћосић, проф.
др Драган Николић, сви са По-
љопривредног факултета, и
проф. др Владимир ђурђевић
са Физичког факултета,

ЗА ДВЕ
деценије било
седам јаких
сушних периода

РАСПОРЕД ПАДАВИНА
ПРОШЕСОРКА Мандић (на слици) истиче и да се
због све виших температура, почетак вегета-
ције ломера ка почетку године. Поједине фе-

нофазе се убрзавају, што може довести, истиче
професорка до шањења квалитета плодова:
- Због померања распореда падавина, може
доћи до неповољних временских услова то-
ком појединих фанофаза, кишна утоку
оплођења, а недостатак падавина у
фазама кад су оне неопходне биљци
или развоја биљних болести.

ПРВИ
подаци моћи ће

да се користе

од идуће године

|. |'ч:'| V ј'ЈГД НАУЧНИЦИ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ И ФИЗИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У СЛУЖБИ РАТАРА И ВОЋАРА
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