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IMPACTUL SECETEI ASUPRA DEZVOLTĂRII AGRICULTURII
ŞI ASIGURĂRII SECURITĂŢII ALIMENTARE A REPUBLICII

MOLDOVA ŞI UNELE MĂSURI DE DIMINUARE A
CONSECINŢELOR ACESTEIA

Furdui Teodor, Tudorache Gheorghe, Andrieş Serafi m, Botnari Vasile

(Raport prezentat de prim-vicepreşedintele AŞM, coordonatorul Secţiei de Ştiinţe ale
Naturii şi Vieţii a AŞM, academicianul Teodor FURDUI la şedinţa extraordinară a

CSŞDT al AŞM din 09.07.2012.)

Stimate Domnule președinte al CSȘDT,
Stimaţi membri ai Consiliului.

În primul rând, salut examinarea problemei consecinţele secetei şi măsurile de
diminuare a acestea în cadrul şedinţei extraordinare a CSŞDT. E necesar să recunoaştem
că pentru a interveni la schimbarea situaţiei în anul curent este deja târziu, totuşi,
considerăm necesar de a examina problema în cauză, deoarece fenomenele secetei şi
altor hazarde naturale se vor amplifi ca în viitor şi sunt necesare măsuri de atenuare a
acestora, începând chiar din anul ce urmează.

Examinarea acestei probleme este determinată de faptul, că din numele AŞM a fost
pregătit un discurs pentru şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii
Moldova care, cu regret, nu a fost audiat.
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Reieşind din semnifi caţia problemei şi din datoria civică a comunităţii ştiinţifi ce
de a-şi expune opinia asupra problemelor ce determină soarta ţării, conducerea AŞM a
considerat necesar de a expune în public opinia comunităţii ştiinţifi ce în cadrul şedinţei
CSŞDT cu participarea largă a mass-media. Ne vom axa doar pe problema suportului
ştiinţifi c a diminuării impactului secetei.

Aceasta a fost condiţionat şi de faptul că în ţara noastră a devenit regulă, că
luarea deciziilor asupra unor probleme cardinale, cum a fost Programul de privatizare
şi parcelare a terenurilor agricole, deseori are loc fără a lua în consideraţie opinia
savanţilor.

În această ordine de idei voi menţiona că încă în anul trecut, la 24 noiembrie,
comunitatea ştiinţifi că a analizat şi pregătit o notă informativă „Impactul catastrofal
al intensifi cării secetei şi extinderii deşertifi cării asupra securităţii alimentare; măsuri
de diminuare” şi un Plan de acţiuni care, spre regret, organele de decizie nu le-au
luat în vedere.

Totuşi, am considerat de datoria noastră să revenim la această problemă şi, din
nou, să prezentăm opinia comunităţii ştiinţifi ce. De această dată, succint o să vă aduc
la cunoştinţă ce propun şi ce întreprind oamenii de ştiinţă referitor la soluţionarea
problemei în cauză, ceea ce mărturiseşte despre gradul înalt de responsabilitate a
oamenilor de ştiinţă, Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii şi CSŞDT.

Republica Moldova, biogeografi c, se caracterizează printr-o agricultură instabilă.
Calamităţile naturale, aşa ca temperaturile sub- şi supra- optimale, îngheţurile timpurii
de toamnă şi târzii de primăvară, iernile aspre sau calde, seceta şi arşiţa, grindina,
alunecările de teren, erodarea solului etc. sunt frecvente, iar în ultimele decenii, şi mai
intensive. Aceşti factori pedoclimatici destabilizează agricultura, ca urmare diminuează
productivitatea plantelor şi calitatea recoltei, se intensifi că procesele de degradare,
deşertifi care şi eroziune a solului, scade fertilitatea terenurilor agricole. Printre
aceşti factori însă, predomină seceta, impactul căreia a devenit decisiv în dezvoltarea
agriculturii ţării pe parcursul ultimilor ani.

Problema secetei a devenit o problemă cu caracter nu numai economic şi politic,
dar şi moral.

În sate tot mai mult se simte o stare de panică, oamenii se tem că nu vor avea cu ce
să-şi hrănească familiile şi de aceea cumpără posibilele producte alimentare. Adică, e
necesar de a calma spiritele cetăţenilor, convingându-i că statul dispune de rezerve şi
întreprinde totul întru asigurarea securităţii alimentare.

Apropo, în legătură cu situaţia care s-a creat în rezultatul secetei voi menţiona că
la una din şedinţele Guvernului la care eu am avut onoarea să particip, am atenţionat
referitor la necesitatea includerii în Strategia de dezvoltare a ţării - Moldova 2020, ca
o direcţie strategică la nivel naţional problema asigurării securităţii alimentare, dar cu
regret nu am fost auzit, ca şi în alte cazuri.

Pentru comunitatea ştiinţifi că, care activează în sectorul agroalimentar, este
indiscutabil, că teritoriul ţării, fi ind amplasat într-o zonă de risc a agriculturii, în care
factorul limitativ este umiditatea solului, iar factorii de risc sunt calamităţile naturale
(gerul, seceta, îngheţul, alunecări de teren, inundaţiile), problema asigurării securităţii
alimentare este şi va fi  una din cele mai prioritare probleme, de aceea ea trebuie să fi e
apreciată în acest sens la toate nivelele statale ca problemă prioritară.

Articole de fond
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Comunitatea ştiinţifi că, conştientizând semnifi caţia acestei probleme, si-a axat
activitatea sa spre elaborarea suportului ştiinţifi c a agriculturii în condiţii de calamităţi
naturale. Deoarece cca 60% din roadă este determinată de starea solului, o atenţie
deosebită oamenii de ştiinţă acordă elaborărilor, ce ţin de stoparea degradării solului
prin eroziune, salinizare, deşertifi care etc. Graţie Institutului de Pedologie, Agrochimie
şi Protecţia solului „N. Dimo”, în frunte cu acad. S. Andrieş au fost elaborate regimurile
nutritive în funcţie de bonitatea solului pentru obţinerea recoltelor scontate, efi cacitatea
cărora sa demonstrat în diferite zone pedoclimatice. Cu toată responsabilitatea voi
menţiona, că dacă toate gospodăriile agricole s-ar baza pe conceptul şi elaborările
acestui institut, apoi impactul acestei secete ar fi  fost mult mai redus.

Conform datelor acad. A. Ursu consecinţele negative, catastrofale de data aceasta
sunt condiţionate nu numai de temperaturile caniculare, ci şi de „seceta pedologică” –
lipsa aproape totală a rezervelor de apă în sol.

Câţiva ani la rând în perioadele reci ale anului când se formează rezervele de apă
din sol, suma precipitaţiilor a fost redusă şi, din an în an, rezervele de umiditate din
sol au scăzut. Situaţia care s-a creat nu depinde numai de regimul precipitaţiilor, dar în
mare măsură şi de modul de utilizare a fondului funciar. Pedologii nu odată au semnalat
că utilizarea solurilor necesită implementarea unui sistem de măsuri strategice, printre
care: organizarea antierozională a terenurilor agricole (care va contribui la reducerea
scurgerilor superfi ciale şi acumularea apei în sol); introducerea asolamentelor şi
metodelor de lucrare a solurilor care vor minimiza distrugerea structurii şi reduce
evaporaţia; implementarea sistemelor agrotehnice antierozionale etc.

Implementarea acestor măsuri, fără îndoială ar contribui la minimizarea efectelor
negative, cât a secetelor, atât şi a ploilor torenţiale.

Considerăm oportună crearea unui serviciu special şi independent, pentru consultare
asupra modului de utilizare şi protejare a solurilor şi elaborarea unui program strategic
cu măsuri concrete de prevenire a fenomenelor distructive în viitor.

Un alt pilon ce previn în mare măsură consecinţele secetei prezintă soiurile şi
hibrizii de plante. Aceasta şi a determinat atenţia deosebită a oamenilor de ştiinţă spre
crearea, testarea, omologarea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor autohtoni cu un
grad înalt de adaptare către condiţiile stresogene, caracteristice arealului nostru. Aceasta
a şi determinat preocuparea în ultimii ani preponderentă a savanţilor din agricultură
cu crearea noilor soiuri şi hibrizi în fi totehnie, pomicultură, viticultură etc. În această
ordine de idei AŞM şi MAIA ţine sub control procesul de creare şi implementare a
soiurilor şi hibrizilor autohtoni. Este de datoria mea să accentuez aportul deosebit în
crearea noilor soiuri şi hibrizi de plante:

Institutului de Fitotehnie Porumbeni, cunoscut prin hibrizii de porumb creaţi,1)
condus o perioadă îndelungată de către acad. V. Micu, iar în prezent de către dr.
V. Pojoga care dă dovadă de cunoştinţe manageriale iscusite;hibrizii de porumb a
acestui Institut sunt bine cunoscuţi şi în Belorusi, Cazahstan etc.

Institutul de Cercetări pentru culturile de câmp „Selecţia” condus la diferite2)
etape de m.c. C. Moraru, acad. M. Lupaşcu, acad. I. Untilă, m.c. Vronschih, dr. hab.
B. Boincean iar în prezent, la fel cu succes, de dr. V. Vozian, care a creat 319 soiuri
şi hibrizi a plantelor de cultură;

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, care efectuează cercetări de3)

Articole de fond
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pionierat în crearea soiurilor şi hibrizilor de triticale, grâu durum, plante medicinale,
tomate (prof. Buiucli, Veveriţă, Goncearuc, Musteaţă, Botnari, Celac, Budac etc.);

Institutul de Horticultură şi Tehnologie Alimentară, soiurile pomicole şi4)
viticole ale cărora sunt pe larg răspândite în ţară, graţie aportului m.c. N. Guzun, prof.
Ţurcanu, prof. Bucarciuc, dr. Cazacu, dr. hab. Dadu, Rapcea, Donica, Popovici, m.c.
Babuc, m.c. Cimpoieş etc.

Ca dovadă mărturiseşte şi faptul organizării în ziua de joi, două săptămîni în urmă,
a şedinţei CSŞDT în comun cu MAIA în teritoriu la Bălţi, unde s-a examinat activitatea
Institutului de cercetări pentru culturile de câmp „Selecţia”, privind crearea, testarea
şi implementarea soiurilor şi hibrizilor culturilor de câmp. Familiarizarea în câmp
cu experimentele Institutului mărturiseşte despre potenţialul de adaptare mai sporit a
majorităţii soiurilor şi hibrizilor, create de acest colectiv, iar joia trecută Institutul de
Genetică şi Fiziologie a Plantelor a organizat un seminar naţional consacrat promovării
soiurilor de plante create în acest institut şi care în condiţiile de secete au manifestat o
toleranţă şi productivitate mult mai înaltă decât cele importate.

Soiurile de plante, create de institutele ştiinţifi ce - grâu durum de toamnă, triticale,
orz de toamnă, secară, porumb, plante aromatice şi medicinale, sfeclă sunt competitive
cu cele de import. Însă din cauza că producerea seminţelor şi extinderea suprafeţelor
sub soiurile şi hibrizii autohtoni nu a devenit cu adevărat o prioritate de stat, iar fi rmele
străine, acordând credite tehnice şi fi nanciare pentru procurarea seminţelor, fertilizanţilor,
pesticidelor, au devenit bariere în promovarea pe larg a soiurilor autohtone. Este de
dorit ca în contextul aderării la Organizaţia Mondială de Comerţ de a găsi posibilităţi
de susţinere a producătorilor autohtoni cu seminţe şi material săditor.

Al treilea pilon în atenuarea consecinţelor secetei prezintă tehnologiile de cultivare
a plantelor. Cu regret în prezent acest pilon nu este apreciat la justa sa valoare. În
mass-media se propagă ideea că fi ecare deţinător de teren cunoaşte bine cum să cultive
unele sau alte plante, ceea ce nu corespunde adevărului şi se diminuează semnifi caţia
tehnologiilor de creştere a plantelor. Analiza stării culturilor agricole vădit mărturiseşte
că în cazul respectării tehnologiilor de cultivare, protecţii integrate şi asolamentelor
recomandate de instituţiile ştiinţifi ce, impactul secetei este mai puţin pronunţat. Ca
dovadă, voi apela la colina agrară din comuna Rădoaia, raionul Sîngerei, unde graţie
aportului dr. hab. Botnari se implementează soiurile şi tehnologiile create în Institutul
de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, unde starea culturilor şi recolta scontată
este net superioară celor, unde nu se respectă recomandările savanţilor.

Un rol deosebit în elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a plantelor
îi aparţine acad. M. Lupaşcu, acad. S. Andrieş, dr. hab. B. Boincean, m.c. P. Patron, dr.
hab. V. Botnari etc., iar a sistemului de protecţie integrată – m.c. V. Vronschih, dr. hab.
L. Volosciuc, V. Voineac, V. Toderaş, M. Bratco etc.

În acelaşi timp, specialiştii în domeniu accentuează că chiar şi utilizarea celor mai
recente şi performante tehnologii agricole, ca noutil, conservatoare etc., nu se vor solda
cu efectul scontat, dacă nu se va respecta ordinea elementară în utilizarea terenurilor
agricole, perfectarea structurii suprafeţelor ocupate de culturile şi respectarea
asolamentelor ştiinţifi c argumentate.

Succint voi sublinia atitudinea oamenilor de ştiinţă faţă de pilonul al 4-lea al
agriculturii durabile – dezvoltarea sistemului de irigare.

Articole de fond
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Cercetările autohtone şi cele de peste hotare demonstrează elocvent că în condiţii
de climă aridă şi deşertifi carea terenurilor agricole, dezvoltarea unei agriculturi
competitive este imposibilă fără elaborarea la nivel naţional a unei strategii de dezvoltare
şi implementare a unui sistem de irigare. În această ordine de idei AŞM sub conducerea
acad. Gh. Duca a elaborat un concept de administrare şi utilizare raţională a apei din
râurile Nistru şi Prut prin intermediul a 3 reţele zonale. În acelaşi timp sunt necesare
studii suplimentare întru determinarea tehnologiilor de irigare în conformitate cu
condiţiile pedoclimatice şi particularităţile biologice a soiurilor ce se cultivă în ţară.

Ţinând cont de cele menţionate şi gradul înalt de afectare a sectorului agroalimentar,
precum şi, având în vedere că agricultura este şi rămâne a fi  o ramură strategică pentru
economia naţională, se propun următoarele:

A considera drept una din direcţiile strategice în sfera ştiinţei şi inovării1.
elaborarea suportului ştiinţifi c privind asigurarea dezvoltării unei agriculturi durabile
şi securităţii alimentare în condiţii de climă aridă şi de deşertifi care a terenurilor
agricole.

A pune în sarcina instituţiilor de profi l din domeniul agriculturii de a fortifi ca2.
cercetările ştiinţifi ce privind:

elaborarea tehnologiilor pedoprotectoare cu includerea metodelor de lucrarea)
conservativă a solurilor, de minimalizare a distrugerii structurii şi pierderilor de
umiditate, de combatere a eroziunii solului cu respectarea asolamentelor ştiinţifi c
argumentate.

crearea, testarea, omologarea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor plantelorb)
de cultură cu o adaptivitate şi productivitate sporită în condiţii nefavorabile de creştere
şi dezvoltare a plantelor.

elaborarea şi implementarea tehnologiilor performante de cultivare şi protecţiec)
integrată a plantelor, în cadrul sistemelor agricole ştiinţifi c argumentate, ce vor permite
obţinerea producţiei competitive în diferite condiţii de producere.

elaborarea la nivel naţional a strategiei de dezvoltare a agriculturii irigabiled)
în baza pretabilităţii solului şi apei pentru irigare în baza tehnicilor şi tehnologiilor
performante de obţinere a recoltelor programate, menţinerii unei capacităţi înalte de
producţie a solului.

actualizarea structurii suprafeţelor culturilor agricole în funcţie de zonelee)
pedoclimatice şi resurselor acvatice, în scopul obţinerii recoltelor înalte de calitate
superioară.

A solicita organelor de decizie de a găsi posibilităţi fi nanciare pentru:3.
restabilirea şi construirea noilor sisteme de irigare;a)
subvenţionarea producerii de seminţe şi materialului săditor autohton;b)
crearea Serviciului Pedologic de Stat abilitat cu funcţii privind utilizareac)

raţională, conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor;
crearea Fondului Naţional de Rezervă a materialului semincer.d)
A considera oportun, în scopul asigurării securităţii alimentare şi creării4.

fondurilor de rezervă, de a practica planifi carea orientativă a volumului produselor
alimentare vitale ce vor servi drept reper şi garanţii a cererii şi ofertei produselor
agricole.
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În concluzie, cunoscând profund devotamentul savanţilor ce activează în sectorul
agro-alimentar, sunt convins şi vă asigur că şi în continuare ei vor servi cu devotament
ştiinţa agrară. Urmează ca toţi cei care determină asigurarea securităţii alimentare în ţară
să ne acorde un suport fi nanciar şi moral esenţial deoarece, condiţiile în care activăm
sunt departe de a contribui la realizarea deplină a potenţialului creativ.

Vă mulţumesc pentru atenţie!
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