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Impactul variabilităţii climatice asupra creşterii, dezvoltării şi formării recoltelor agricole
se cuantifică prin potenţialitatea parametrilor morfologici de a asigura condiţiile optime de
vegetaţie sau a produce efecte nefavorabile, în funcţie de gradul de intensitate a factorilor
perturbatori, modul şi durata de acţiune, probabilitatea de producere şi revenire în timp şi spaţiu ,
precum şi vulnerabilitatea hibridului la producerea evenimentelor extreme.
Seceta, fenomenul care afectează tot mai multe zone de producţie agricolă din lume şi cu
consecinţe socio-economice, este esenţialmente de origine meteorologică şi hidrologică.
Organizaţia Mondială a Mediului (WMO) în colaborare cu alte foruri internaţionale (ONU,
UNICEF, etc.) s-au angajat într-un program complex de protecţie a mediului şi asigurarea unei
dezvoltări economice şi sociale durabile pentru toate ţările.
Prin interacţiunile sale complexe şi consecinţele pe plan social, economic, juridic şi
politic, seceta şi deşertificările, constituie probleme de mediu ce trebuie analizate la nivel
regional şi global, fiind astfel necesar a întreprinde măsuri comune de prevenire şi combatere.
O decizie importantă a adunării Generale a Naţiunilor Unite a fost aceea de a crea
Convenţia Internaţională.
Dacă seceta este, în principiu, un fenomn natural, deşertificarea a fost definită ca fiind
^degradarea solului în zonele aride, semiaride şi secetoase subumede datorită diverşilor factori şi
anume, variaţiile climatice şi activitatea umană". Acest fenomen afectează, în prezent,
aproximativ 1/6 din populaţie, respectiv, 55,3% din producţia agricolă. Cea mai mare parte a
suprafeţelor afectate de secetă din România, se cultivă fară irigare. Sistemele de irigare s-au
deteriorat, de aceea trebuie căutate soluţii pentru obţinerea de producţii bune, în condiţii de
neirigat şi în condiţiile în care, meteorologii prognozează în continuare ani secetoşi.
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