Овај пројекат финансира
Европска унија

Како ће изгледати пољопривреда пошто се клима драматично мења? Шта су нови
изазови и како их решити применом иновација у управљању и производњи? Које
инвестиције су потребне да се смање ризици? Како тржиште реагује?

Ако ова или нека слична питања све више чујете у Вашем саветодавном раду, ако Вас
интересују добре праксе и искуства саветодаваца и иновације у области климатских промена,
позивамо Вас на тренинг који чини пет онлајн сусрета:

У СУСРЕТ КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА
путем знања ка одрживој пољопривреди
ü преко Zoom платформе
ü сваког понедељка од 10-12 часова
ü од 27. септембра до 25. октобра 2021. године
На вебинару ћете чути савете експерата, сведочења пољопривредника и искуства
саветодаваца практичара. После одслушаног семинара, моћи ћете да:
1. Боље разумете и мапирате ризике и рањивост сектора, производних система и
региона на климатске промене;
2. Сазнате о различитим приступима и мерама за прилагођавање и њиховој
примењивости;
3. Учествујете у размени мишљења и дизајну алата и материјала за прилагођавање и
смањење утицаја климатских промена.
Серија вебинара примењује тематски приступ увођењу климатских промена у саветодавни
рад, и примењива је на све секторе и производње. У фокусу ће бити повезаност и одрживо
управљање земљиштем, водом, генетским ресурсима, уз информисање о климатским
сценаријима, процесима и политикама који могу да повећају отпорност на климатске
промене или их потенцијално смање.
Обука је део сарадње између Института за примену науке у пољопривреди (ИПН),
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Организације за храну и
пољопривреду Уједињених нација (УН ФАО), а у оквиру пројекта „Јачање отпорности
сектора пољопривреде на елементарне непогоде“ који финансира Европска унија.
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Очекујте ускоро детаљне информације о свакој од радионица, а до тада резервишите Ваше
време:
Понедељак, 10-12 часова

Тема

27. септембар

Климатски систем – крхка равнотежа?

04. октобар

Генетички ресурси – од аутохтоних до
селекционисаних биљних и животињских врста

11. октобар

Вода, најзначајнији ресурс 21. века

18. октобар

Земљиште- конзервацијске праксе и приступи

25. октобар

На раскрсници – подаци, политике и
процеси у адаптацији на промену климе

Обука је превасходно намењена саветодавцима у пољопривреди, али су и представници
удружења пољопривредника, локалних самоуправа и остали актери посвећени иновацијама у
пољопривреди и производњи хране добродошли да се укључе.
Своје место на семинару резервишите слањем мејла са именом, презименом и називом
организације из које долазите. Zoom линк за сваки од термина очекујте наредних дана, а за
евентуалне додатне информације и пријаву контактирајте:

Ивана Бакић

Горан Јурлина

Институт за примену науке у
пољопривреди
065/691-2092
ibakic@ipn.bg.ac.rs

ПСС Пољопривредна станица Нови
Сад - Центар за усавршавање
060/0871852
usavrsavanjeapv@gmail.com

Овај пројекат финансира Европска унија. Пројекат „Јачање отпорности сектора пољопривреде на елементарне
непогоде“ спроводи Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО) у сарадњи са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

