Seceta a afectat producţia de cereale
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Chiar dacă luna iunie a fost ploioasă, cu căderi de apă abundente, care au produs inundaţii în
unele regiuni ale ţării, în alte zone, producătorii agricoli s-au confruntat cu o secetă prelungită,
în perioada în care plantele aveau nevoie de apă ca să lege rodul, astfel că, acum, la ora
bilanţului, producţia de cereale, la nivel naţional, este cu mult sub aşteptări şi, din această
cauză, se vorbeşte deja de o nouă scumpire a pâinii.
Cea mai afectată de secetă a fost zona sud-estică a României, unde, chiar în perioada de
legare a spicului, la grâu, nu a plouat deloc, astfel că plantele au rămas în faza vegetativă, fără
rod, bune acum numai ca furaje pentru animale. Fermierii au pierderi mari, pe care încearcă să
le acopere din ajutoarele în cazuri de calamităţi, iar, pentru la anul, îşi spun speranţele în
subvenţiile pentru agricultură, ca să poată restarta culturile.
O cauză a acestei situaţii ţine şi de deficienţele sistemelor de irigaţii, care au fost distruse şi
furate, în mare parte, după 1990. Ulterior, s-a investit mult în reabilitarea acestor sisteme, dar
se mai întâmplă şi ca unii fermieri să nu încheie contracte cu furnizorii de apă pentru irigaţii şi să
rămână cu speranţa în rugăciuni, cu faţa la cer.
Dumnezeu nu e neapărat agricultor şi, în plus, are atât de multe pe cap, încât, uneori, mai uită
stropitoarea într-un colţ şi ne lasă să ne mai descurcăm şi singuri!
Sudul Olteniei, oricum, este predispus la deşertificare, în următorii zeci de ani, fenomen ce va fi
urmat şi de migrarea locuitorilor spre regiuni mai mănoase. Soluţii există pentru limitarea sau
evitarea deşertificării, dar cum, la noi, mai întâi trebuie să cadă grunjul pe copil şi, apoi, să-i
cântăm prohodul, nu se va face mai nimic până când deja va fi prea târziu!
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