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CPRODUCTIVITATEA GRÎULUI DE TOAMNĂ ÎN CONTEXTUL
MODIFICĂRII  CLIMEI REGIONALE
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Rezumat
Modifi carea semnifi cativă a climei regionale determină productivitatea diferenţiată a cul-
turilor agricole, inclusiv şi a grîului de toamnă. Cercetările realizate în baza şirurilor sta-
tistice de mai mult de un secol privind schimbarea climei, dar şi a productivităţii grîului
de toamnă demonstrează, că cele mai înalte valori înregistrate în recolta acestei culturi
coincid cu etapa cînd au fost respectate normele de cultivare (1970- 1990), iar sistemul
climatic era mai stabil. Variabilitatea extrem de înaltă în recoltă, de circa 35,6q/ha, se
observă în ultimele două decenii, cînd valoarea productivităţii grîului de toamnă în anul
1993 a constituit 42,4q/ha, iar în anul 2003- doar 6,8q/ha, cel din urmă fi ind considerat
ca an nefavorabil în creşterea şi dezvoltarea grîului de toamnă. Rezultatele obţinute vor
sta la baza efectuării proiecţiilor pe viitor privind impactul schimbărilor de climă asupra
cultivării cerealelor pe teritoriul Republicii Moldova.
Cuvinte cheie: recolta grîului de toamnă - schimbarea climei - şir statistic - sistem cli-
matic stabil - climă instabilă.
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Introducere
Recolta reprezintă un proces productiv fi nal foarte complicat determinat în mare

măsură de particularităţile biologice ale culturilor şi condiţiile agrometeorologice ale
teritoriului. În condiţiile naturale cu regim climatic instabil, culturile agricole nu-şi
realizează pe deplin potenţialul lor biologic [1-3]. Devierea condiţiilor meteorologice
de la cele optime provoacă micşorarea productivităţii sau chiar compromiterea totală
a acesteia. Această afi rmaţie se confi rmă prin modifi carea productivităţii de la an la
an. Suprapunerea recoltei culturilor cu mersul multianual al regimului termic şi al
precipitaţiilor atmosferice scoate în evidenţă infl uenţa factorilor agrometeorologici
asupra formării recoltei. În acest context, este importantă corelarea factorilor climatici
cu productivitatea culturilor agricole în vederea evidenţierii rolului acestora în procesul
productiv, ţinînd cont de schimbarea actuală a climei.

Materiale iniţiale şi metode de studiu
Drept material de studiu au servit şirurile de date statistice (1834-2010) pentru

o perioadă de mai mult de un secol ce caracterizează recolta grîului de toamnă  şi
analiza agrometeorologică a fi ecărui an cu referinţă la creşterea şi dezvoltarea grîului
de toamnă din perioada contemporană (1970-2010). Estimarea temporală a inclus în
sine calculul şi evidenţierea mediilor glisante, iar evidenţierea anilor extremi a fost
efectuată prin intermediul aranjării consecutive a anilor în direcţie ascendentă sau descendentă
a valorilor recoltei grîului de toamnă. Aceşti ani selectaţi au fost analizaţi prin prisma estimării
descrierilor agrometeorologice ai anilor concreţi favorabili/nefavorabili în creşterea şi dezvolta-
rea acestei culturi.
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Analiza rezultatelor obţinute
Analiza anomaliilor în recoltă (fi g.1), indică că cea mai favorabilă perioadă în culti-

varea grîului de toamnă este perioada anilor 1960-2010, maximele pronunţate fi ind at-
inse în anii 1970- mijlocul anilor 90 ai secolului trecut.  În acest interval de timp au fost
respectate normele de cultivare, omologarea soiurilor pe terenurile însămînţate cu grîu,
iar sistemul climatic a fost relativ stabil. Odată cu neglijarea normelor de cultivare, dar
nu în ultima instanţă şi a instabilităţii climei regionale, începînd cu mijlocul anilor 90
ai secolului XX şi pînă în prezent se observă o tendinţă de scădere a productivităţii şi
deci o micşorare a valorilor numerice ce caracterizează anomaliile recoltei grîului de
toamnă pe teritoriul republicii (fi g. 1).

Figura 1. Evoluţia anomaliilor şi a recoltei grîului de toamnă (q/ha) pe teritoriul
Republicii Moldova (1834-2010).

Urmând punctul de vedere clasic [1-3] al cercetărilor cunoscute la capitolul
variabilităţii climatice a recoltei culturilor agricole, anomaliile semnifi cative ale rec-
oltei grîului de toamnă sunt explicate prin infl uenţa fi e a factorilor meteorologici favo-
rabili (anomalii pozitive), fi e prin infl uenţa factorilor nefavorabili (anomalii negative).
Astfel, analiza agrometeorologică în ani concreţi şi manifestarea anilor meteorologic
favorabili/nefavorabili, demonstrează că schimbările actuale ale climei ce se manifestă
prin alternarea pronunţată a perioadelor umede cu cele secetoase şi a perioadelor reci cu
cele calde, determină devierile semnifi cative ale recoltei grîului de toamnă de la media
ei multianuală.

Figura 2. Densitatea
funcţiei de repartiţie a rec-
oltei medii a grîului de
toamnă în diferite intervale
de timp (1834-2010 şi 1970-
2010).
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Analiza densităţii funcţiei de repartiţie a recoltei grîului de toamnă demonstrează,
că în perioada actuală (1970-2010) aceasta a crescut semnifi cativ.  Selectarea anilor cu
cele mai semnifi cative recolte (tab.1) înregistrate pe parcursul a unei perioade de mai
mult de un secol (1934-2010) şi perioada cînd au fost atinse cele mai semnifi cative rec-
olte (1970-2010), denotă că recoltele înalte au fost înregistrate în anii 1993, 1989, 1990,
1978, 1984, 1977, 1973, 1974, 1988, 1991- adică în anii cu cele mai optime condiţii
agrometeorologice de creştere şi dezvoltare a grîului de toamnă pe teritoriul republicii.
În această perioadă recolta acestei culturi agricole a variat în limitele 36,6-42.4 q/ha.

Tabelul 1. Anii cu cele mai semnifi cative recolte (q/ha) a grîului de toamnă.
1834-2010 1970-2010

Anii recolta Anii recolta
1993 42,4 1993 42,4

1989 42,1 1989 42,1

1990 41,3 1990 41,3

1978 40,5 1978 40,5

1984 40 1984 40

1977 39,2 1977 39,2

1973 38,8 1973 38,8

1974 38 1974 38

1988 37,4 1988 37,4

1991 36,6 1991 36,6

În acelaşi timp, analiza datelor cu cele mai scăzute valori numerice (tab.2)
demonstrează, că tot în perioada contemporană (1970-2010) din cei 10 ani evidenţiaţi
în topul anilor cu recolte scăzute, 6 ani aparţin primului deceniu al secolului XXI
(2000-2010), cînd, potrivit afi rmaţiilor specialiştilor de domeniu [1-3], anume în acest
interval de timp, sistemul climatic regional devine extrem de instabil (fi g.3, fi g. 4).

Tabelul 2. Anii cu cele mai scăzute recolte (q/ha) a grîului de toamnă.
1834-2010 1970-2010

Anii recolta Anii recolta
1918 1,57 2003 6,8

1875 1,87 2007 13

1867 2,12 2000 21

1925 3,1 2009 21

1868 3,33 1996 21,2

1865 3,72 2006 23

1899 3,92 2010 23

1892 4,08 1994 23,4

1856 4,09 1970 24,6

1876 4,32 1999 24,6

Aşadar, în anii 2003, 2007, 2000, 2009, 2006, 2010, recolta a variat esenţial, în
limitele 6.8-26.0 q/ha, iar primii 4 ani au fost anii cu cea mai scăzută productivitate a
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grîului de toamnă din ultimii 40 ani. În anul 2003 recolta a fost doar de 6,8 q/ha şi în
2007 – 13 q/ha faţă de media multianuală de 30,5 q/ha calculată pentru această perioadă.
Astfel, diferenţa dintre cea mai scăzută (6.8q/ha – anul 2003) şi cea mai înaltă recoltă
(42,4q/ha -1993) constituie 35,6 q/ha, în dependenţă de condiţiile agrometeorologice
favorabile sau nefavorabile ai anilor concreţi.

Figura 3.  Evoluţia anomaliilor termice anuale raportate către perioada de referinţă
1961- 1990.

Figura 4. Evoluţia anomaliilor pluviometrice anuale raportate către perioada de
referinţă 1961- 1990.

Deci, putem concluziona, că în afară de tehnologiile de cultivare, în contextul
schimbărilor de climă şi a sporirii manifestării extremelor termice şi pluviometrice,
productivitatea grîului de toamnă poate fi  esenţial compromisă.  Aceasta condiţionează
studiul complex al noilor condiţii climatice şi infl uenţei acestora asupra creşterii,
dezvoltării şi recoltei grîului de toamnă.
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