
ОДБОР ЗА СЕЛО СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА

Геотермалне воде нек
огреју пластенике

Одбор Српске академије наука за село организо-
вао је у Луковској бањи округли сто „Значај геотер-
малних вода за привреду Србије" да би стручњаци
указали на могућности коришћењу геотермалних
водау Србији, како у здравственом туризму, тако и
у пољопривреди. Професори Пољопривредног фа-
култетау Новом Саду Жарко Илин и Миладин Бркић
указали су на то да је пописом пољопривредне де-
латности, који је спроведен крајем 2012.године, из-
међу осталог, пописан и стални заштићени простор- пластеници и стакленици - те да је утврђено да се
поврће и цвеће на тај начин данас гаји на 2.421 ,8 хек-
тара. Од укупно евидентираних површина, на 40,8 ха
су стакленици и на око 30 ха пластеници с додатним
загревањем. Чак и тај заштићени простор у Србији
греје се биомасом, на дрва и гас, а могло би термал-
ним водама које могу имати посебан значај у произ-
водњи поврћа и цвећа. Они имају рачуницу да су ула-
гања за класични систем грејања и систем грејања

са геотермалном водом готово иста, без обзира на
температуру и издашност бушотине. Уз то, напом-
њу, цена геотермалне воде као енергента нешто је
нижа од класичних горива.

Члан Одбора САНУ за пољопривреду Бранислав
Гулан истиче да се процењује да у Србији има чак
360 изворишта термалних и термоминералних вода,
а да је њихова искоришћеност данас тек десет од-
сто. Он наглашава да је пре два месеца у Врању пот-
писан Споразум о сарадњи с мађарско-аустријском
компанијом ЦВП у изградњи постројења за загрева-
ње пластеника и других објеката који користе обно-
вљиве изворе енергије.

- Компанија која се бави коришћењем геотермал-
не енергије одобрала је Врањску бању због геотер-
малне воде чија је температура од 94 до 1 1 0 степе-

Пластеник загреван геотермалном водом

ни Целзијусових - каже Гулан за „Дневник". - Плани-
рају да направе стаклненике на око три хектара зе-
мљишта које обезбеђује град, а упослиће 240 људи.
Инвестиција је вредна око 100 милиона евра. То је-
сте начин да наша држава искористи природно бо-
гатство и унапреди пољопривреду.

Наш саговорник указује на то да би се Србија по
питању искоришћавања геотермалних вода у пољо-
привреди могла угледати на суседну Мађарску, у ко-
јој постоји велико искуство у коришћењу геотерма-
лих вода за загревање стакленика и пластеника, и то
још од 1 967. године.- Мађарска држава финансирала је бушење зе-
мљишта и давала пољопривредним предузећима на
експлоатацију бушотине, с минималним обавезама
према држави. Због тога је данас геотермална вода
као енергент мало јефтинија од земног гаса. Наша
држава пружа подршку пројектима који би се бави-
ли експлоатацијом геотермалних вода, али за све то
треба и новац. Ипак, не сме се сметнути с ума да
употребом геотермалног потенцијала који имамо за
загревање пластеника и стакленика, или за загрева-
ње објеката на пољопривредним газдинствима, до-
лази до смањења потрошње фосилних горива и ни-
же цене грејања ових објеката, а све то подстицаће
развој повртарства и воћарства. То јесте оно што
нам треба и на чему, када нам је већ природа дала
такво богатство као што су геотермалне воде, мо-
рамо радити - закључује Гулан. Љ. Малешевић
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