Globální oteplování bude mít vliv na každého z nás, ale také i na mnoho dalších profesí, které
potřebujeme k tomu, aby se nám dobře žilo. Jedno z velkých dopadů to bude mít i na zemědělství. My
jsme se proto obrátily na zdejšího zemědělce, seznámily ho se situací globálního oteplování a poptaly
se ho na pár otázek.
MY:Dobrý den, jak již víme, jste zemědělcem celý svůj život, pěstujete různé odrůdy plodin a také
chováte dobytek. Změnila se úroda nějak za těch 50 let? A jak to bylo s úrodou tento rok, ve kterém
jsme už oteplování mohli pozorovat?
ZEMĚDĚLEC: No, tak samozřejmě každý rok je jinak úrodný. Záleží na počasí a na dalších jiných
faktorech. Některý rok se zadaří a některý zase ne. Tento rok nebyl zdaleka tak úrodný jako ty
předešlé. Jelikož nepršelo a bylo sucho, plodiny neměly dostatečnou kvalitu. Jablka byla o jednu
třetinu menší a to samé platí io obilí. Další nevýhodou, ale i výhodou byla ta vedra. Výhodou bylo, že
jsme v klidu sklidili a nafoukali obilí, aniž bychom se stresovali, že začne pršet. Nevýhodou bylo snášet
ta horka, zvláště v mém věku to bylo velmi namáhavé. Chvílemi jsem málem i omdlel. Pro dobytek to
bylo také velmi obtížné. Zvířata celý den ležela, a aby u nich nedošlo k přehřátí organismu, museli
jsme je několikrát za den stříkat studenou vodou, což znamená další spotřebu vody.
MY: Co myslíte, jaká budesituacev roce 2040?
ZEMĚDĚLEC: Poté, co jsem se seznámil se situací globálního oteplování, si myslím, že to bude
poměrně složité. V takových vedrech nebudou plodiny kvalitní a bude opravdu sucho, tím pádem
možná i neporostou a to bude velmi špatné. Naopak při vydatných deštích budou plodiny splaveny a
to znamená, že přijdeme o další úrodu.
MY: Napadá vás nějaké výchozí řešení?
ZEMĚDĚLEC: Pokud opravdu k této situaci dojde, budeme muset výrazně změnit styl života a
především změnit sortiment plodin, které budeme pěstovat. Už nebudeme pěstovat kukuřici, pšenici
nebo řepku. Budeme muset začít pěstovat spíše subtropičtější plodiny, které jsou zvyklé na suché
podmínky – olivy, citrony, fíky a další. Pokud ani tohle nebude možné, napadá mě už jen jedno další
řešení, které ovšem není žádnou jistotou. Jestli by vědci byli schopni vytvořit nějakou plodinu, která
by byla zvyklá na podmínky v roce 2040, bylo by to nejlepší, ovšem nevkládám do toho velké naděje.
MY: Dobře. Děkujeme za Váš názor, určitě jsou Vaše zkušenosti a názory pro nás cenné.
ZEMĚDĚLEC: Není zač, rád jsem Vám pomohl. Zároveň jsem se i dozvěděl jak je to doopravdy
s globálním oteplováním. Tuhle myšlenku bych teď chtěl šířit dál. A na závěr bych chtěl varovat.
Šetřeme a nemějme takovou spotřebu surovin, bude se nám to do budoucna hodit.

