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INTRODUCERE
Numeroasele cercetări efectuate în domeniul schimbărilor climatice, evidențiate pe
baza datelor observaționale, precum și a proiecțiilor realizate pe perioade îndelungate de
timp, relevă că modificările apărute în evoluția climatelor, la nivel global, regional și
local sunt un fapt de necontestat, care au un impact negativ asupra menținerii unui
echilibru optim în relația dintre societate și mediu.
Câmpia Transilvaniei este considerată ca fiind o zonă cu o capacitate scăzută de
adaptare la schimbările climatice astfel că, în aceste condiții, monitorizarea climei și
implementarea măsurilor de adaptare la aceste condiții sunt esențiale pentru dezvoltarea
unor tehnologii agricole durabile (RUSU și colab., 2012).
Conservarea și managementul integrat al zonelor agricole afectate de încălzirea
globală reprezintă o prioritate actuală la nivel internațional și național ceea ce încadrează
tematica tezei în rândul preocupărilor actuale privind implementarea principiilor
agriculturii durabile pentru Câmpia Transilvaniei.

CAPITOLUL 1
ACTUALITATEA TEMEI, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR
1.1.

SCHIMBĂRILE CLIMATICE ACTUALE

Schimbările climatice şi efectele acestora sunt în prezent în centrul atenţiei multor
cercetări ştiinţifice. Întrebarea care se ridică cel mai frecvent cu privire la schimbările
climatice se referă la impactul pe care îl au acestea în agricultură atât asupra producţiei
vegetale cât şi animale, la nivel local, regional sau chiar la nivel global.
DONG et al. (2012) consideră că deşi s-au obţinut anumite cunostinţe în domeniul
schimbărilor climatice şi în domeniile conexe acestora, este necesar a se acorda o atenţie
deosebită cercetărilor privind schimbările climatice precum şi evaluării impactului
acestora, având în vedere trei aspecte şi anume: relaţia dintre societate şi mediu,
multidisciplinaritatea cercetărilor şi necesitatea de a modela un consens asupra
concluziilor importante şi nu în ultimul rând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
4
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Conform raportului de evaluare - AR5, al IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) proiecțiile climatice pentru perioada 2016 – 2035 arată o creștere a
temperaturii aerului la nivel global cu 0,3ºC până la 0,7ºC comparativ cu perioada de
referință 1985 – 2005, această încălzire având drept cauză emisiile rezultate din
activitatea antropogenă dar și variabilitatea climatică naturală. (AR5, IPCC, 2014:
Climate Change 2014).
1.2. EVOLUŢIA CLIMEI ŞI CAUZELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Conform celor mai recente analize privind evoluția temperaturilor medii lunare la
nivel global, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) alături de
Agenția Japoneză de Meteorologie (JMA – Japan Meteorological Agency) precizează că
anomalia temperaturii medii globale în luna mai 2015 a fost de +0,37ºC mai mare decât
media perioadei 1891 – 2010 (cu +0,71ºC mai mare decât media secolului 20) fiind cea
mai călduroasă de la 1891 până în prezent.
Media temperaturilor, la nivel global, calculată pentru perioada 1880 – 2012 arată
o tendință de creștere cu 0,85ºC (0,65ºC – 1,6ºC) pentru mai multe serii de date
independente, cu o variabilitate interanuală și decadală variată. La nivel european,
temperatura medie per decadă, calculată pentru perioada 2002 – 2011 este cu 1,3ºC ±
0,11ºC mai mare decât media perioadei 1850 – 1899 înregistrându-se din ce în ce mai
frecvent temperaturi ridicate extreme începând cu 1950 (WGI AR5, 2014; EEA, 2012).
Temperatura medie la nivelul solului, în Europa, a crescut cu 1,3°C în perioada
2002-2011, devenind astfel cea mai călduroasă decadă înregistrată, preconizându-se o
creştere între 2,5°C şi 4°C în perioada 2071 – 2100 (EEA, 2012).
Din punct de vedere al precipitațiilor, la nivel european, încă din 1950, cantitățile
anuale de precipitații au crescut în Nordul Europei cu mai mult de 70 mm per decadă și
au scăzut in unele zone din Europa de sud (EEA, 2012 pe baza HAYLOCK et al., 2008;
AR5 IPCC).
În ceea ce privește cauzele schimbărilor climatice se consideră că mai mult mult
de jumătate din creșterile de temperatură observate la nivel global sunt rezultatul
actiunilor antropogene, în principal din cauza creșterii concentrațiilor gazelor cu efect de
5
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seră, dar și a actiunii altor factori de natura antropogenă, a cauzelor naturale sau
combinații ale acestora (AR5 IPCC, 2014).
În timp ce agricultura este afectată de schimbările climatice, la randul ei,
agricultura contribuie în proporţie de 13,5% la totalul emisiilor gazelor cu efect de seră
(GES). Din totalul emisiilor de GES, la nivel european, cele provenite din agricultură au
o pondere cuprinsă între 2% şi 26% având o medie de aproximativ 14% din total (FAO,
2009).
În ceea ce priveşte umiditatea solului, nu există indicii clare în tendinţele de
reţinere a apei în sol din cauza lipsei de date sistematice şi armonizate. Proiecţiile
sugerează o reducere a umidităţii solului în cea mai mare parte a Europei cu reduceri
semnificative în regiunea mediteraneeană şi o creştere a acesteia în nord-estul Europei
(EEA, 2012).
1.3 EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Efectele schimbărilor climatice în agricultură se reflectă în expansiunea spre nord
a zonelor favorabile pentru anumite culturi agricole, în perioade de înflorire şi de
recoltare a culturilor mai devreme decât cele obişnuite, în creşterea necesităţii de irigare
la culturile din sudul şi sud-vestul Europei și în reducerea productivității la unele culturi
din cauza valurilor de căldură şi a perioadelor de secetă cu preponderenţă în zona centrală
şi de sud a Europei (EEA, 2012).
Astfel, perioada de vegetaţie a culturilor s-a prelungit în medie cu 11,4 zile în
perioada cuprinsă între 1992 şi 2008, întârzierile de la sfârşitul perioadei de creştere fiind
mai pronunţate decât avansul de la începutul perioadei de vegetaţiei (EEA, 2012).
HEINRICH și GOBIET (2012) precizează că indicele de umiditate a solului
prezintă o variație puternică a schimbărilor preconizate, pornind de la condițiile accentuat
secetoase din sudul Europei la condițiile umede în nordul Europei, în toate sezoanele.
În Strategia națională a României privind schimbările climatice 2013-2020,
elaborată de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice din 2013, se menționează
faptul că mai mult de 90% dintre modelele utilizate proiectează pentru perioada 2090 –
2099 producerea de secete severe vara, în special în zonele de sud şi sud-est, cu deviaţii
negative faţă de nivelul de referinţă 1980 – 1990. La nivel naţional, se preconizează o
6
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creştere cu 2ºC a temperaturilor medii de iarnă şi o creştere cu peste 3ºC a temperaturilor
medii pe timp de vară, iar cu aproximativ 3,5ºC în nordul tării și cu aproximativ 4,3ºC în
sudul țării. Creșterea constantă a temperaturilor medii anuale este demonstrată de
modelele climatice care arată că, în România, clima temperată va fi semnificativ
modificată în următorii 50 – 100 de ani.
În același document se menționează că, rata zilnică medie a precipitaţiilor se va
reduce cu circa 20%, preconizându-se că vor fi mai mari cantitativ pentru intervale scurte
de timp şi pe suprafeţe reduse, fapt care poate să conducă la o creştere a frecvenţei
viiturilor, în special a celor de tip flash flood, degradarea solului şi a ecosistemelor, însă
această predictibilitate a precipitaţiilor variază mult de la o regiune la alta, în funcţie de
parametrii geografici.
1.4. MĂSURI DE ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Adaptarea reprezintă un proces complex ţinând seama de variabilitatea efectelor
de la o regiune la alta, depinzând de expunere, vulnerabilitate fizică, gradul de dezvoltare
socio-economică, capacitatea de adaptare naturală şi mecanismele de supraveghere a
dezastrelor.
Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), un obiectiv major în
dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică, în scopul prevenirii şi diminuării situaţiilor de risc
în agricultură îl constituie modernizarea sistemului de observaţii şi măsurători
agrometeorologice precum şi necesitatea perfecţionării la nivelul specializării
informaţiilor bazându-se pe aplicaţii de utilitate locală, regională şi integrarea acestora la
nivel naţional printr-un sistem coerent de monitorizare în timp real a parametrilor
agrometeorologici.
Conform Strategiei naţionale privind reducerea efectelor secetei, prevenirea şi
combaterea degradării terenurilor şi deşertificării, pe termen scurt, mediu şi lung,
măsurile prin care se limitează şi contracarează efectele secetei, ca fenomen climatic cu
risc major pentru agricultură se referă atât la utilizarea unui material biologic care
prezintă rezistenţă la stresul hidric şi termic cât și la utilizarea măsurilor agrotehnice
favorabile acumulării, conservării şi valorificării eficiente a apei provenite din
7
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precipitaţii, la utilizarea unui sistem de agricultură conservativă bazat pe protejarea
solului şi evitarea deşertificării.
1.5. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR EFECTUATE
Cercetarea are ca scop evaluarea dinamicii variabilităţii climatice şi a umidităţii
solului accesibile culturilor pe parcursul sezonului de vegetaţie, prin calcularea valorilor
indicilor agroclimatici specifici (climatici şi de caracterizare tehnologică a terenurilor) în
relație cu principalele culturi recomandate pentru Câmpia Transilvaniei.
Obiectivele cercetării constau în monitorizarea factorilor agroclimatici din Câmpia
Transilvaniei și evoluția lor, în analiza datelor obținute în relație cu principiile de
conservare a solurilor și măsurile de adaptare la schimbările climatice actuale, precum și
determinarea indicatorilor de caracterizare a solului, a plantei și a celor de caracterizare
climatică a Câmpiei Transilvaniei.
Pe baza rezultatelor obținute se vor elabora recomandări tehnologice adaptate
condițiilor actuale de favorabilitate pentru principalele culturi din Câmpia Transilvaniei.

CAPITOLUL II
CADRUL NATURAL AL CERCETĂRII
Poziţionarea geografică a Câmpiei Transilvaniei

Câmpia Transilvaniei alături de
Podişul Someşan şi Podişul
Târnavelor reprezintă unitatea
centrală

a

Depresiunii

Transilvaniei alcătuind Podişul
Transilvaniei,

înconjurat

de

unitatea marginală constituită
din dealurile şi depresiunile
Fig.1. Câmpia Transilvaniei (original)

submontane ale acesteia (Fig.1).
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În ceea ce priveşte regionarea Depresiunii Transilvaniei, POP (2012) consideră că
cercetarea geografică de până acum a înregistrat puncte de vedere destul de diferite în
privinţa limitelor dintre unităţile de rang inferior ce alcătuitesc această unitate centrală a
României, nuanțări determinate de complexitatea geografică a acestei unități, de
concepțiile geografilor precum și de evoluția cercetărilor din domeniu.
Unităţile fizico-geografice ale Câmpiei Transilvaniei
Modalitatea de regionare a Câmpiei Transilvaniei în cele două subunităţi majore,
Câmpia Someşană şi Câmpia Mureşană are la bază apartenenţa teritorială a spaţiului
câmpiei la bazinul hidrografic Someş, respectiv bazinul hidrografic Mureş, apartenență
considerată ca fiind principalul criteriu al regionării, la care se adaugă şi alte criterii de
specificitate date de orografia acestora, elementele climatice şi hidrografice, gradul de
acoperire cu vegetaţie, modul general de utilizare a terenurilor etc.
Geologia şi litologia Câmpiei Transilvaniei
Câmpia Transilvaniei, ca unitate centrală a Depresiunii Transilvaniei, corespunde
cu aria de scufundare maximă, dar neuniformă, a fundamentului, în asemenea condiţii
ajungându-se la depunerea unui pachet foarte gros de formaţiuni paleogene şi îndeosebi
miocene (3000 – 4000 m). Teritoriul actual al Câmpiei Transilvaniei are la suprafaţă
formaţiuni sedimentare badeniene, sarmaţiene şi chiar pannoniene, în general prezentând
o anumită uniformitate, argilele şi nisipurile fiind dominante, la care se adaugă anumite
orizonturi de tufuri vulcanice şi gresii slab cimentate (POP, 2012).
Hidrografia, hidrologia şi hidrogeologia
Câmpia Transilvaniei este drenată, în totalitate, de o reţea hidrografică autohtonă
care cuprinde o serie de râuri cu regimuri de scurgere şi debite variabile, cu numeroşi
afluenţi ai văilor principale. Văile sunt largi accentuat ramificate prezintă o anumită
asimetrie în profil transversal determinată de relieful de cueste a zonei. Râurile alohtone
9
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(Someşul Mic, Someşul Mare, Mureşul şi Arieşul) separă Câmpia Transilvaniei faţă de
Podişul Someşan şi Podişul Târnavelor prin culoare bine exprimate.
Conform studiilor cu privire la scurgerea medie specifică (apă scursă de pe
unitatea de suprafaţă în timp de o secundă) Câmpia Transilvaniei este considerată
unitatea cu cel mai mare deficit de apă având în vedere ca valoarea scurgerii medii în
această unitate este sub valoare mediei pe țară.

Caracteristici climatice generale

Factorii de determinare care, din punct de vedere climatic, înscriu Câmpia
Transilvaniei în domeniul influenţelor de aer nord-vestic, revin altitudinilor mai ridicate
de nord-vest şi sud-est, o anumită contribuţie în compartimentul sud-vestic fiind atribuită
influenţelor foehnale. Cea mai mare parte a unităţii se caracterizează prin temperaturi de
8 - 9ºC și precipitații a căror valori medii se situează între 500 - 700 mm/an, valori mai
mari de 700 mm/an înregistrându-se la altitudini de peste 550 m.
Precipitaţiile sunt caracterizate printr-o variabilitate spaţio-temporară mare fiind în
mare măsură răspunzătoare de declanşarea şi evoluţia ulterioară a proceselor
geomorfologice. În cazul în care cad precipitaţii torenţiale, de scurtă durată şi cu
intensitate mare se crează condiții de apariție a proceselor de eroziune a solului prin
dislocarea și transportarea particulelor de sol de la suprafață.
Solurile Câmpiei Transilvaniei și caracterizarea
tehnologică terenurilor

Factorii pedogenetici specifici teritoriului câmpiei au condus la formarea unui
înveliş de soluri destul de variat, evidenţiindu-se îndeosebi molisolurile şi
argiloiluvisolurile, la care se mai adaugă şi cambisolurile, precum şi unele soluri
intrazonale.
În Câmpia Transilvaniei faeoziomurile sunt soluri predominante ocupând cele mai
însemnate suprafeţe, urmate de cernoziomuri şi luvosoluri iar la polul opus, pe suprafeţe
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restrânse se întâlnesc solonceacurile şi soloneţurile (din categoria solurilor halomorfe)
precum şi aluviosolurile.
Pe aproximativ 40% din arealul sudic, sud-vestic al Câmpiei Transilvaniei se
găsesc cernisolurile care prezintă o fertilitate ridicată, prezintă o permeabilitate mijlocie
și sunt grele din punct de vedere textural. Asociații de cernoziomuri și de regosoluri
ocupă arealul solurilor silvestre de pe versanții cu expoziție sudică sau vestică. La baza
versanților întâlnim cernoziomuri freatic umede.
Cernoziomurile cambice (sau levigate) prin caracteristicile fizico-chimice şi
biologice favorabile dispun de un potenţial agricol bun, prezentând favorabilitate pentru
majoritatea culturilor agricole, în special pentru grâu şi porumb dintre cereale, dar și
pentru plante industriale precum sfecla de zahăr și cânepa.
Luvisolurile ocupă partea nordică şi sectorul sud – estic al unității pe o suprafață
de aproximativ 20% fiind soluri potenţial fertile, grele textural şi uneori expuse eroziunii.
Solurile cu exces de umiditate la suprafață dar și în adâncime cu textură lutoargiloasă se regăsesc în proporție de 5% fiind dispuse de-a lungul văilor și luncilor
Câmpia Transilvaniei.
Luvosolurile pseudogleizate se găsesc în partea nordică, nord-estică a unității iar
partea centrală a unității este ocupată de faeoziomuri argice care alternează cu solurile de
pădure. Sectorul sud-vestic este cel al cernoziomurilor, iar cernoziomurile cambice
altenează cu erodosolurile, vertisolurile și faeoziomurile argice. În zonele unde a avut loc
o fragmentare puternică se găsesc regosolurile, iar mai puțin întâlnite sunt
preluvosolurile.
Vegetaţia naturală şi cultivată din Câmpia Transilvaniei
În cadrul Câmpiei Transilvaniei vegetaţia arborescentă este modest reprezentată,
prezentând, în medie, un procent de aproximativ 9% din învelişul vegetal al câmpiei,
zonele din subunitatea nordică a unității fiind mai bine reprezentate prezentând valori
cuprinse între 13% și 26% din învelișul vegetal.
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De asemenea, procente mai mari de 20% de acoperire cu vegetație arborescentă se
regăsesc în sectorul sud-estic al unitații, iar valori mici cuprinse între 3% și 5% sau chiar
mai mici se înregistrează în partea centrală și subunitatea sudică a Câmpiei Transilvaniei.
Vegetația ierboasă este reprezentată de specii xerofile pe versanții cu expoziție
sudică și vestică, iar pe versanții cu expoziție nordică și estică se întâlnesc specii
aparținând genurilor Trifolium, Carex, Medicago, Achillea, Festuca, Potentilla. Sunt bine
reprezentate asociațiile de colilie (Stipa pulcherrina şi Stipa lessingiana), firuţă (Poa
angustifolia), păiuş (Festuca rupicola), bărboasă (Botriochloa ischaemum).
Culturile agricole reprezentative pentru Câmpia Transilvaniei sunt grâul de
toamnă, porumbul, floarea-soarelui, soia și sfecla de zahăr care dețin ponderea cea mai
mare din totalul suprafețelor cultivate în profil de exploatare din județele Bistriţa-Năsăud,
Cluj şi Mureş, la care se adaugă și cultura cartofului în special în judeţul Bistriţa-Năsăud
și judeţul Mureş.
Din analiza datelor publicate de Institutul Național de Statistică în perioada 2005 –
2013 privind suprafețele cultivate în profil de exploatare, pentru principalele culturi în
judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Mureş se constată că cea mai mare scădere a suprafeţei
totale, cu 37,16 %, în anul 2013 comparativ cu anul 2005 a avut loc în judeţul Cluj urmat
de judeţul Bistriţa-Năsăud cu o scădere a suprafeţei cultivate totale cu 24,28%. În judeţul
Mureş se constată o reducere cu 4,8% a suprafeţei cultivate totale în anul 2012
comparativ cu anul 2005.

CAPITOLUL III
METODOLOGIA DE CERCETARE
Monitorizarea elementelor climatice și a variabilităţii acestora necesare pentru
analiza regimului termic și hidric al solurilor, caracterizarea tehnologică a terenurilor,
analiza evoluției unor indici agrometeorologici utilizați în studiul privind optimizarea
repartiției culturilor agricole s-a realizat prin intermediul unei rețele de 10 stații de tip
HOBO-MAN-H21-002 care înmagazinează electronic datele de temperatură a solului și a
aerului, de umiditate a solului dar și cantitățile de precipitații la stațiile prevăzute cu
pluviometre.
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Reţeaua de monitorizare a regimului termic şi hidric a fost amplasată pe teren
anterior, în cadrul proiectului privind “Monitorizarea impactului agriculturii asupra
schimbărilor climatice globale, managementul solului, apei şi carbonului prin sisteme
conservative: minimum tillage şi no-tillage, în Câmpia Transilvaniei” care s-a derulat în
perioada 2008 – 2011 având ca director de proiect pe Prof.dr. RUSU Teodor, din cadrul
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în colaborare cu
Louisiana State University (LSU) AgCenter – Baton Rouge, Louisiana, SUA.
Pentru analiza evoluției elementelor climatice și a indicilor agrometeorologici au
fost utilizate date înregistrate și prelucrate pe parcursul perioadei 2012 – 2014 care
corespunde perioadei de derulare a prezentului proiect de cercetare precum și datele
înregistrate în perioada 2009 – 2011 obținute din proiectul menționat anterior.
Amplasarea staţiilor în cele
10 puncte de monitorizare
din Câmpia Transilvaniei a
urmărit

surprinderea

elementelor

climatice

generale în zone cu aspecte
pedoclimatice

diferite,

în

cele 3 judeţe care acoperă în
proporţii

diferite

unitate

a

Transilvaniei
judeţul

întreaga
Câmpiei

astfel:

Bistriţa-Năsăud

în
la

Braniştea, Dipşa, Zoreni şi
Silivaşu

de

judeţul

Cluj

Câmpie;
la

în

Căianu,

Mociu, Ţaga și Triteni, iar în
judeţul

Mureş la Filpişu

Mare şi Band (Fig.2).
Fig. 2. Localizarea staţiilor instalate în Câmpia Transilvaniei
(original)
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Datele de temperatura solului au fost înregistrate de senzori amplasați la 10 cm, 30
cm și 50 cm adâncime în sol, iar cele de umitatea solului prin intermediul senzorilor de
umiditate specifici la adâncimea de 10 cm în sol. Temperatura aerului a fost înregistrată
de senzori amplasați la o înălțime de 1 m de la suprafața solului, iar cantitățile de
precipitații au fost înregistrate de pluviometre atașate stațiilor.
Solurile pe care au fost amplasate stațiile sunt: faeoziomuri (cele mai
reprezentative pentru Câmpia Transilvaniei) având ponderea cea mai mare din suprafața
totală, respectiv 30,2%; cernoziomuri, cu un conținut ridicat de humus și cu o pondere de
20,5% din suprafața totală; eutricambosoluri cu un conținut scăzut de argilă și humus, cu
vulnerabilitate la eroziune, mai ales în zona colinară; districambosoluri întânite pe
versanți expuși fronturilor umede, pe forme de relief mai slab înclinate, cu
permeabilitatea mare și capacitatea mică de reținere a apei; preluvosoluri care se
întâlnesc în toate zonele cu relief colinar, cu textura este mijlocie - fină sau mijlocie și cu
însușiri fizico-chimice si biologice favorabile dezvoltării plantelor.
Metoda utilizată pentru analiza evoluţiei parametrilor climatici și ale variabilelor
acestora în caracterizarea climatică a Câmpiei Transilvaniei este aceea a indicilor
climatici specifici (Factul de ploaie Lang, Indicele de ariditate De Martonne, Indicele
xerotermic Gaussen și Indicele Gams).
De asemenea, Indicele Fournier (FOURNIER, 1960), Indicele Fournier Modificat
(ARNOLDUS, 1980) şi Indicele pluviometric Angot sunt utlizați și în caracterizarea
potențialului de eroziune al terenurilor pe care sunt amplasate stațiile.
Determinarea perioadei optime de semănat și a sumei temperaturilor biologic
active oferă posibilitatea verificării și comparării perioadelor de semănat prevăzute în
literatura de specialitate cu datele rezultate din observațiile de pe teren în vederea
realizării recomandărilor tehnologice corespunzătoare, adaptate actualelor condiții din
teren. Ca urmare, indicii agroclimatici pot fi utilizați în evaluarea riscului pentru anumite
culturi având un rol important în aplicarea măsurilor adecvate de gestionare a riscurilor
privind schimbările climatice.
Pentru estimarea tendinței de evoluție a parametrilor climatici a fost utilizată
analiza de regresie, cuantificarea relațiilor cauzale fiind realizată prin ecuații liniare.
Pentru analiza variabilității spațio-temporale a parametrilor meteorologici a fost utilizată
14
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abaterea standard frecvent utilizată în climatologie, reprezentarea grafică a acestora
evidențiind evoluțiile elementelor cantitative studiate.
Analiza corelațiilor a fost utilizată în vederea măsurării intensității legăturii dintre
variabile oferind informații privind existența și sensul legăturii dintre vabiabile.

CAPITOLUL IV
REZULTATE OBȚINUTE
4.1. PARAMETRI CLIMATICI ȘI VARIABILELE LOR
4.1.1. Colectarea datelor
Colectarea datelor înregistrate și stocate electronic la nivelul stațiilor s-a realizat
periodic, prin descărcarea directă, în teren, a fișierelor specifice programului HOBOware
Pro Software care vizualizarea datelor înregistrate și o analiză preliminară a acestora.
4.1.2. Parametri meteorologici și variațiile lor (2012 – 2014)
4.1.2.1. Regimul termic al solurilor din Câmpia Transilvaniei

Caracterizarea regimului termic al solurilor s-a realizat, în mod direct pe baza
datelor înregistrate la 50 cm adâncime în sol în perioada 2012 – 2014, prin calculul
mediei temperaturilor de vară și a celor de iarnă și pe baza diferențelor dintre mediile
temperaturilor de vară și mediile temperaturilor de iarnă a solurilor.
Analiza regimului termic al solurilor a fost realizată în vederea identificării
eventualelor modificări în regimul de temperatură al solului din perioada 2012 – 2014
comparativ cu perioada anterioară 2009 – 2011.
Din analiza datelor pentru intervalul 2012 – 2014 rezultă că regimul termic al
solurilor din Câmpia Transilvaniei este de tip mesic, cu valori ale temperaturii medii
anuale ale solului la 50 cm adâncime cuprinse în intervalul 8°C - 15°C, iar diferențele
dintre mediile temperaturilor de vară și mediile temperaturilor de iarnă sunt mai mari de
6 °C la adâncimea de 50 cm în sol. Mediile anuale ale temperaturii solului au valori
cuprinse între 10,58°C și 13,72°C constatându-se creșteri ale valorilor medii anuale cu
0,55°C până la 0,86°C comparativ cu perioada anterioară 2009 – 2011. Chiar dacă
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limitele valorice ale temperaturilor
medii anuale au crescut în perioada
2012 – 2014 încadrarea solurilor în
regimul termic de tip mesic stabilită
anterior nu s-a modificat.
În ceea ce privește diferențele dintre
mediile temperaturilor de vară și
mediile temperaturilor de iarnă la 50
cm adâncime în sol, acestea sunt
cuprinse între 12,81°C și 20,01°C
înregistrându-se creșteri ale valorilor
diferențelor cu 1,26°C până la
2,29°C

comparativ

cu

perioada

anterioară 2009 – 2011.
Diferențele dintre mediile anuale ale
temperaturilor de vară și mediile
Fig. 3. Medii multianuale ale diferențelor dintre mediile
temperaturilor de vară şi mediile temperaturilor de iarnă ale
solului la 50 cm adâncime

temperaturilor de iarnă la 50 cm
adâncime în sol sunt cuprinse între

12,81°C la Silivașu în 2014 și 20,01°C la Filpișu Mare în 2012. Cele mai mici diferențe
de temperatură s-au înregistrat la stațiile Silivașu de Câmpie (12,81°C) și Mociu
(13,86°C) în 2014, iar cele mai mari diferențe de temperatură s-au înregistrat la Filpișu
Mare în 2012 (20,01°C) și Căianu în 2013 (19,46°C).
Mediile multianuale (2012 – 2014) ale diferențelor dintre mediile temperaturilor
de vară şi mediile temperaturilor de iarnă ale solului la 50 cm adâncime au fost cuprinse
între 13,77°C la Silivașu de Câmpie și 19,26°C la Căianu (Fig.3). Această distribuție a
valorilor regimului termic este în concordanță cu caracterizarea tehnologică a terenurilor
pentru Câmpia Transilvaniei.
4.1.2.2. Mediile anuale și multianuale ale temperaturii solului
În perioada 2012 – 2014 cele mai mari valori, de peste 13°C, ale temperaturii
anuale a solului la 10 cm adâncime s-au înregistrat la stația Filpișu Mare, în anii 2012 și
16
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2014, de 13,72°C și respectiv de 13,89°C
în 2014. La polul opus se află stația
Triteni cu cele mai mici valori ale mediei
temperaturii anuale pe parcursul celor trei
ani de analiză, astfel: 10,32°C (în 2013),
10,64°C (2012) și 10,99°C (2014) (Fig.4).
La adâncimea de 50 cm în sol, un procent
de 53,33%, îl reprezintă temperaturile
medii anuale cuprinse în intervalul de
11,01°C

și

majoritatea

12°C,

înregistrate

stațiilor

din

la

Câmpia

Transilvaniei cu excepția stației de la
Filpișu Mare unde temperaturile au fost
mai mari de 13°C, fiind în 2012 de
13,57°C și în 2014 de 13,72°C. Într-un

Fig. 4. Mediile multianuale ale temperaturii
solului la 10 cm adâncime

procent

de

26,66%

se

regăsesc

temperaturile medii anuale cuprinse în
intervalul de 10,01°C și 11°C întâlnite la
stațiile Band, Triteni, Zoreni și Silivașu de
Câmpie, iar în 2013 la stațiile Triteni,
Zoreni și Silivașu de Câmpie. Valori mai
mari de 12,01°C s-au înregistrat în 2014
la stația Braniștea (12,06°C) și Dipșa
(12,18°C), îar în 2013 la stația Filpișu
Mare cu o valoare de 12,61°C.
Mediile multianuale (2012 – 2014) ale
temperaturii solului sunt cuprinse între
10,98°C la stația Triteni și 13.30°C la
stația Filpișu Mare (Fig.5).
Fig. 5. Mediile multianuale ale temperaturii
solului la 50 cm adâncime
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4.1.2.3. Mediile anuale și multianuale ale umidității solului
Din totalul înregistrărilor la toate stațiile pentru 2012 – 2014, cel mai mare
procent, de 57,14%, îl reprezintă valorile anuale cuprinse în intervalul cuprins între
0,2001 m3/m3 și 0,3000 m3/m3 la stațiile Dipșa, Triteni, Zoreni, Silivașu de Câmpie (2012
- 2013), și Țaga (2013 - 2014) și Filpișu (2014) urmate de cele cuprinse în intervalul
0,1901 m3/m3 – 0,2000 m3/m3, într-un procent de 25%, la stațiile Braniștea, Filpișu Mare
(2012 - 2013), Mociu în 2013 și Silivașu de Câmpie în 2014.
Valorile mediilor multianuale (2012 – 2014) au fost cuprinse între 0,1717 m3/m3 la
stația Band și 0, 2435 m3/m3 la stația Dipșa (Fig.6).

2012 - 2014

Zoreni
Țaga
Triteni
Silivașu de Câmpie
Filpișu Mare
Dipșa
Braniștea
Band
0

0.05

0.1

0.15

0.2

m3/m3
0.25
0.3

Fig.6. Medii multianuale ale umidității solului (m3/m3)

4.1.2.4. Mediile anuale și multianuale ale temperaturii aerului
Mediile anuale ale temperaturii aerului, în perioada 2012 – 2014 sunt cuprinse
între 10,53 °C la stația Band în 2012 și 12,18°C la stația Mociu în 2014.
Din analiza datelor se observă că în anul 2014 toate valorile temperaturilor medii
anuale ale aerului sunt mai mari de 11°C la toate stațiile obținându-se o valoare a medie
pentru Câmpia Transilvaniei (11,82°C) cu 0.93°C mai mare în 2014 decât în 2012, și cu
0,71°C mai mare decât cea din 2013 (11,11°C). Cele mai mici valori medii anuale ale
temperaturii aerului pentru perioada 2012 – 2014 s-au înregistrat în anul 2012 la stațiile
Band, Dipșa (10,69°C), Silivașu de Câmpie (10,79°C), iar în 2013 la stațiile Dipșa
(10,74°C), Silivașu de Câmpie (10,88°C) și Zoreni (10,92°C). Cele mai valori s-au
înregistrat la stația Mociu (12,18°C) în 2014, urmate de cele de la stațiile Zoreni
(11,92°C) și Braniștea (11,89 °C).
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4.1.2.5. Precipitațiile anuale și mediile multianuale
Din datele înregistrate la stațiile prevăzute cu pluviometre, cele mai mari cantități
de precipitații din Câmpia Transilvaniei în perioada 2012 – 2014 s-au înregistrat la stația
Braniștea în 2014 (580,65 mm/an) urmate de cele de la stația Silivașu de Câmpie în 2013
(522,8 mm/an), Braniștea în 2013 cu 496 mm/an și stația Dipșa cu valori anuale ale
precipitațiilor de 488,6 mm în 2013. Cantități mai ridicate de precipitații s-au înregistrat
și la stația Band în 2014 (477,6 mm/an) și Zoreni în 2013 acestea fiind de 464 mm/an.
4.1.3. Evoluția temperaturilor din sol în perioada 2009 – 2014
Valorile coeficienților de corelație asociați tendințelor de evoluție a temperaturii
medii anuale la 10 cm adâncime indică o evoluție în creștere cu tendințe evidente pentru
stațiile Braniștea, Dipșa și Zoreni urmate de Filpișu Mare, a căror valoare a coeficienților
de corelație este de 0,82, 0,73 și 0,72, respectiv 0,63 pentru stația Filpișu Mare (Fig.7).
Band

Taga

Triteni

Filpisu
Mare

Zoreni

Dipsa

Silivașu de
Câmpie Braniștea

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
Fig.7. Valoarea coeficienților de corelație asociați tendințelor de evoluție a
temperaturii medii anuale la 10 cm adâncime în sol

În cazul stației de la Triteni, valoarea coeficientului de corelație asociat tendinței
liniare de evoluție indică o scădere a temperaturii medii anuale nesemnificativă aproape
inexistenă.
Tendințele de evoluție a temperaturii la 30 cm adâncime în sol indică tendințe în
creștere, moderate spre semnificative, pentru stațiile Dipșa și Braniștea comparativ cu
stația Silivașu de Câmpie unde se înregistrează o tendință moderată în scădere.
4.1.4. Evoluția temperaturilor din aer în perioada 2009 – 2014
În urma analizei tendințelor de evoluție a temperaturilor medii anuale, pe baza
datelor înregistrate în perioada 2009 – 2014 se constată că la stațiile Dipșa, Silivașu de
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Câmpie și Braniștea sunt în creștere, iar la stația Căianu tendința în evoluție a
temperaturii medii anuale este în scădere.
La stația Zoreni, media anuală a temperaturii aerului în anul 2014 a înregistrat o
creștere cu 0,88°C comparativ cu începutul perioadei de analiză (2012) și cu 1,01°C mai
mult față de anul 2013, an în care s-a înregistrat o scădere a temperaturii medii anuale cu
0,13°C comparativ cu anul 2012. La stația Band, evoluția temperaturilor a fost în creștere
de la un an la altul astfel că în 2013, a avut loc o creștere cu 0,77°C comparativ cu anul
2012, iar în 2014 s-a înregistrat o creștere a temperaturii medii anuale cu 1,2°C față de
începutul perioadei de analiză.
4.1.5. Evoluția precipitațiilor în perioada 2009 – 2014
Din analiza datelor cu privire la cantitatea de precipitații înregistrate în Câmpia
Transilvaniei în perioada 2009 – 2014 se constată o tendință liniară în scădere a acestora,
valorile cele mai mari ale mediei anuale înregistrându-se în anul 2010, cu o valoare
medie de 631 mm, anul 2010 fiind considerat un an cu precipitații apropiate de normal
zonei. Cantitățile cele mai scăzute de precipitații au fost înregistrate în 2012 (358,62 mm)
an care a fost considerat un an secetos din punct de vedere al cantităților de precipitații
înregistrate. Media multianuală (2009 - 2014) a precipitațiilor din Câmpia Transilvaniei
este de 466,52 mm fiind situată sub limita inferioară a zonei (500 – 700 mm/an).
Pentru o imagine sintetică a variabilității spațio-temporale a variației cantităților de
precipitații au fost calculate abaterile ale mediilor cantităților lunare de precipitații
înregistrate în perioada 2009 – 2014 față de mediile lunare ale precipitațiilor din perioada
de referință 1961 – 1990 numită normală, considerată arbitrar zero absolut.
5.00

0.52

0.00
-0.76

-5.00
mm

-10.00
-15.00
-20.00

-1.93

-5.24

-7.34
-13.02

-13.03 -14.35

-12.35

-25.00
-30.00

-24.50
-29.29 -28.81

-35.00

Fig. 8. Abaterile mediilor lunare ale precipitațiilor din perioada 2009 – 2014 față de perioada 1961 - 1990
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Astfel, se observă că cele mai mari abateri ale cantităților de precipitații lunare au fost
înregistrate în perioada iunie – iulie – august, cu valori maxime în luna iulie, în medie cu
-29,29 mm, urmate de luna august cu -28,81 mm și luna iunie cu -24,5 mm (Fig.8).
Datele pentru perioada 1961 – 1990 au fost preluate din datele publicate de Administratia
Națională de Meteorologie pentru trei stații meteorologice relevante pentru Câmpia
Transilvaniei (stația Cluj-Napoca, stația Bistrița și stația Târgu-Mureș) utilizând în
analiză media calculată pentru cele trei stații menționate anterior.
Analiza abaterilor dintre mediile cantitățiilor lunare de precipitații înregistrate în
perioada 2009 – 2014 față de mediile lunare ale precipitațiilor din perioada de referință
1901 – 2000, considerată normală, relevă scăderi ale cantităților de precipitații cuprinse
între -2,24 mm pentru luna februarie și -33,91 mm pentru luna august. Valori pozitive ale
abaterilor pentru lunile ianuarie, martie și decembrie, unde s-au obținut valori de +1,44
mm pentru luna ianuarie, de +3,9 mm pentru luna martie și de +0,48 mm pentru luna
decembrie (Fig.9). Cantitățile medii lunare de precipitații pentru perioada 1901 – 2000 au
fost preluate de la stațiile meteorologice din Cluj-Napoca și Târgu Mureș, cele mai
apropiate stații cu date disponibile pe o perioadă de 100 de ani. Datele de la cele două
stații meteorologice au fost preluate din datele publicate în Anuarul Statistic al
Institutului Național de Statistică din 2014 utilizându-se în analiză mediile cantităților de

mm

precipitații de la cele două stații menționate anteior.
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Fig. 9. Abaterile mediilor lunare ale precipitațiilor din perioada 2009 – 2014 față de perioada 1961 - 1990

Rezultatele analizelor relevă scăderi ale cantităților de precipitații lunare
înregistrate în perioada 2009 – 2014 în special în perioadele critice, cu cerințe ridicate
pentru apă în special special în perioadele de înflorire și de umplere a
semințelor/boabelor.
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Pe baza mediilor lunare multianuale ale precipitațiilor și ale temperaturii aerului
pentru perioada 2012 - 2014 comparativ cu perioada cuprinsă între 1901 și 2000 a fost
reprezentată diagrama ombrotermică pentru Câmpia Transilvaniei (Fig. 10) care permite
vizualizarea comparativă a variațiilor termice și pluvionare pentru intervalul de timp
analizat comparativ cu valorile considerate normale ale perioadei de referință cuprinsă
între anii 1901 – 2000. Datele de temperatură pentru intervalul de timp 1901 – 2000 au
fost preluate din Anuarul Anuarul Statistic al Institutului Național de Statistică din 2014
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și utilizate similar cu datele privind cantitățile de precipitații din analiza anterioară.
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Fig.10. Variațiile termice și pluvionare pentru perioadele 2009 – 2014 și 1901 - 2000

Abaterile standard ale cantităților anuale de precipitații față media multianuală a
precipitațiilor, în perioada 2012 – 2014, calculate pentru fiecare stație sunt cuprinse între
±24,90 mm la stația Mociu și ±88,85 mm pentru stația Silivașu de Câmpie, iar pentru
perioada 2009 – 2014, valorile precipitațiilor anuale se abat în medie cu valori cuprinse
între ±81,94 mm pentru stația Dipșa, până la ±123,58 mm în cazul stației Căianu.
4.1.6. Evoluția umidității solului în perioada 2009 – 2014
Analiza evoluției valorilor medii anuale ale umidității solului, înregistrată la
adâncimea de 10 cm, pentru perioada 2009 – 2014 în Câmpia Transilvaniei indică o
tendință generală de scădere la majoritatea stațiilor cu excepția stației Dipșa la care
tendința liniară a indicat o evoluție în creștere a umidității solului.
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Dintre mediile multianuale calculate la nivelul stațiilor, cele mai mari valori s-au
înregistrat la stația Triteni (0,250 m3/m3) urmată de Dipșa (0,248 m3/m3) și Silivașu de
Câmpie (0,236 m3/m3), iar cele mai mici valori le întâlnim la stația Band (0,191 m3/m3),
urmată de stația Țaga cu 0,211 m3/m3.
Din analiza valorilor deviației standard calculată pentru fiecare stație, reiese că
umiditatea solului variază cu 0,021 m3/m3 până la 0,027 m3/m3 față de media multianuală
a fiecărei stații analizate (Fig.11).
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Fig.11. Valori ale abaterilor standard pentru perioada 2009 - 2014

Coeficientul de corelație calculat în vederea analizării relației dintre precipitații și
umiditatea solului la 10 cm adâncime are o valoare de r = 0,92 ceea ce indică o foarte
strânsă relație cauzală directă, pozitivă și semnificativă între cei doi parametrii iar
valoarea coefientului de determinare R2 indică faptul că 84 % din variația umidității este
poate fi explicată prin relația liniară cu precipitațiile.

4.1.7. Parametri agrometeorologici
4.1.7.1. Primul îngheț de toamnă și ultimul îngheț de primăvară
În perioada 2012 – 2014, primul îngheț de toamnă, din anul 2012 a fost înregistrat
la sfârșitul lunii octombrie, în data de 30, la stația Filpișu Mare (-0,9°C), alte înghețuri
ulterioare survenind la sfârșitul lunii decembrie când s-au înregistrat temperaturi de 0,7°C la stația Triteni și de -0,14°C la stația Țaga. În anul 2013, primul îngheț s-a
înregistrat în data de 5 octombrie, la stația Filpișu Mare, cu o valoare a temperaturii de 3,18°C, iar primul îngheț din 2014 a survenit în luna octombrie, în data de 26, la stația
Filpișu Mare unde s-a înregistrat o temperatură de -2,27°C.
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Cel mai târziu îngheț de primăvară, în perioada 2012 – 2014, s-a înregistrat în
anul 2013, la data de 20 martie, la stația Band, cu o temperatură de -2,13°C, urmat de cel
din data de 18 martie 2012 înregistrat la Țaga (-0,6°C) și din data de 17 martie 2013 de la
Filpișu Mare cu o temperatură de -0,72°C. În anul 2014, cel mai târziu îngheț, în sol la
adâncimea de 10 cm s-a înregistrat la stația Band, în data de 15 martie (-1,27°C), urmat
de cel de la stația Dipșa în data de 6 februarie (-0.02°C), apoi la Filpișu Mare, în data de
5 februarie (-1,43°C).
Din datele analizate, reiese în concluzie că în perioada de cercetare 2012 – 2014
datele la care s-au înregistrat primele și ultimele înghețuri nu influențează perioada
optimă de semănat pentru culturile luate în studiu
4.1.7.2. Numărul de zile cu temperaturi mai mari de 32ºC
Limita de 32°C reprezintă pragul biologic critic privind temperatura maximă a
aerului de la care optimul fiziologic de creștere și dezvoltare al plantelor de grâu și
porumb este afectat mai ales în perioada critică cu cerințe maxime față de temperatură.
Această perioadă critică corespunde intervalului iunie‐august.
În anul 2012, în luna iunie, numărul de zile în care s-au înregistrat temperaturi
peste 32°C a fost cuprins între 7 și 27 de zile, în luna iulie între 24 și 31 de zile cele mai
multe înregistrându-se la Band și Braniștea, urmate de Dipșa cu 29 zile, iar în luna
august, cele mai multe zile cu temperaturi mai mari de 32°C au fost înregistrate la stația
Band (31), urmată de Braniștea (27), Triteni și Dipșa cu 24 zile. În anul 2013 cele mai
multe zile cu temperaturi peste 32°C s-au înregistrat în luna august (de peste 20 zile) la
majoritatea stațiilor cu excepția stației de la Silivașu de Câmpie unde s-au înregistrat 17
zile cu temperaturi peste 32°C. În anul 2014 , în luna iulie, numărul de zile cu temperaturi
mai mari de 32°C a fost cuprins între 5 zile la Țaga și 25 de zile la Filpișu Mare, iar în
luna august, cele mai multe zile (29) s-au înregistrat la Band și la Filpișu Mare, iar cele
mai puține, 14 zile, la stațiile Țaga și Zoreni.
4.1.7.3. Determinarea perioadelor de secetă
Pentru analiza perioadelor în care necesarul de umiditate al plantelor nu este
asigurat s-au determinat perioadele de secetă care în condițiile din România se
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caracterizează prin lipsa precipitațiilor timp de 14 zile consecutive pentru perioada rece a
anului (intervalul octombrie - martie) și timp de 10 zile consecutive pentru perioada caldă
a anului (intervalul aprilie - septembrie).
în perioada 2012 – 2014 ponderea zilelor de secetă din lunile de vară
corespunzătoare intervalul cald, aprilie – septembrie, care se suprapune perioadei de
vegetație la majoritatea culturilor de primăvară este cuprinsă între 41,2% la stația Zoreni
și 72,6% în cazul stației de la Mociu. Valorile procentuale calculate pentru stațiile
Braniștea, Dipșa, Zoreni, Silivașu de Câmpie și Band sunt următoarele: 60,6% la
Braniștea, 55,3% la Dipșa, 53,7% la Silivașu de Câmpie și 50,9% la stația Band.
Pe baza acestor rezultate se constată că mai mult de jumătate din intervalele
secetoase înregistrate în perioada caldă a anului (aprilie - septembrie) survin în perioada
iunie – august corespunzătoare perioadelor critice cu cerințe maxime față de apă, în
special în partea de sfârșit a verii care influențează hotărâtor procentul de plante fertile,
nivelul recoltei de semințe și calitatea uleiului la floarea soarelui, apariția boabelor
șiștave la porumb, forțări stadiale, ofilirea și uscarea parțială sau totală a aparatului foliar
la majoritatea culturilor de primăvară.
4.1.7.4. Amplitudinea temperaturilor în lunile de vară
Amplitutudea termică diurnă a fost calculată pentru lunile de vară (iunie, iulie,
august) și se definește ca diferența dintre valorile termice extreme diurne (A = Tmaximă Tminimă). Din analiza datelor în perioada 2012 – 2014 se constată că valorile mediilor
anuale ale amplitudinilor diurne la stațiile din Câmpia Transilvanie sunt cuprinse între
19,03°C și 22,37°C în anul 2012, între 16,06°C și 20,37°C în anul 2013 și între 18,84°C
și 19,74°C pentru anul 2014. Cele mai mari valori ale mediilor amplitudinilor diurne s-au
înregistrat la Braniștea 25,69°C în august 2012, urmată de stația Band cu 25,27°C în
2012 și cu o valoare de 25,09°C în august 2014.

25

Rezumat al tezei de doctorat

4.2. INDICATORI DE CARACTERIZARE TEHNOLOGICĂ A TERENURILOR
DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI
4.2.1. Determinarea Indicelui Fournier de agresivitate pluvială
Valorile anuale ale indicelui Fournier (IF) calculate pentru stațiile prevăzute cu
pluviometru, în perioada 2012 – 2014 au fost cuprinse între 5,17 la stația Silivașu de
Câmpie în 2012 și 25,72 la stația Dipșa în 2012. Pentru anul 2013, valorile IF au fost
cuprinse între 6,5 la Mociu și 20,81 la stația Braniștea, iar pentru anul 2014, cele mai
mici valori ale IF s-au înregistrat la stația Mociu (7,16) și Căianu (9,61), iar cele mai mari
valori s-au obținut la stația Zoreni (17,88) și Silivașu de Câmpie (15.34).
Din analiza rezultatelor obținute în perioada 2009 – 2014 se observă că valorile
calculate ale IF ating valori ridicate, cuprinse între 21 și 60, cu precădere în anul 2011, la
stațiile Dipșa (45,75), Silivașu de Câmpie (47,34) și Căianu (52,87), ce încadrează
solurile respective în clasa 3 cu un potențial risc de eroziune pluvială moderat, utilizând
scala conceptuală Oduro-Afriyie (1996) cu 6 clase de eroziune, risc de eroziune ce
implică pierderi de sol de 12 – 50 t/ha/an. Valori ale IF cuprinse între 20 și 40 care
încadrează solurile respective în clasa 2 supuse unui risc scăzut de eroziune pluvială, cu
pierderi de sol de 5 - 12 t/ha/an s-au obținut la stația Silivașu de Câmpie (34,78) în 2009,
la Braniștea (32,45) în 2011, la Dipșa (25,72) în anul 2012, respectiv 2010 cu o valoare
de 20,89. (Fig. 12).
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Fig.12. Valorile anuale ale IF și riscul de eroziune pluvială (2009 – 2014)
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Valorile multianuale (2012 –
2014) ale IF sunt cuprinse între 9,2 la
stația Mociu și 18,85 la stația Dipșa
(Fig. 13).
Media multianuală a Indicelui Fournier
pentru perioada 2009 – 2014 este de
21,47

ceea

ce

încadrează

solurile

Câmpiei Transilvaniei în clasa 2 cu risc
scăzut de eroziune pluvială, cu pierderi
de sol cuprinse între 5 până la 12
t/ha/an.
Analiza procentuală a valorilor IF
calculate pentru perioada 2009 – 2014
relevă faptul că 70,83% din soluri se
încadrează în clasa 1 cu risc foarte

Fig.13. Valorile multianuale ale IF (2012 – 2014)

scăzut de eroziune pluvială, un procent
de 16,66% încadrează solurile în clasa
2, cu risc scăzut de eroziune pluvială, iar
12,5%

din

solurile

Câmpiei

Transilvaniei sunt supuse unui risc
moderat de eroziune pluvială fiind
încadrate în clasa 3 de eroziune conform
căreia se pierderile de sol sunt cuprinse
între 12 și 15 t/ha/an.

4.2.2. Determinarea Indicelui
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Braniștea în 2013, stația Braniștea fiind singura stație la care s-a mai obținut o valoare de
peste 60, și anume 61,38 în 2014, iar la restul stațiilor toate valorile IFM sunt situate sub
60, ceea ce, conform claselor de agresivitate pluvială cel mai des utilizate (CEC, 1992;
YUKSEL et al., 2008; BLAGA, 2013; MEDDI, 2013) solurile se încadrează în clasa 1,
fiind supuse unui risc de agresivitate pluvială foarte scăzută și scăzută.
Valorile multianuale ale IFM pentru perioada 2012 – 2014 sunt cuprinse între 35.5
la stația Mociu și 59,7 la stația Braniștea (Fig.14).
Din analiza rezultatelor obținute pentru perioada 2009 – 2014 se observă că
valorile calculate ale IFM cele mai ridicate s-au obținut la stațiile Căianu (85,65) în 2010
și Braniștea în 2009 (77,17) urmate de stația Silivașu de Câmpie (76,78) în anul 2011,
respectiv 2009 (76,58), iar cele mai mici s-au obținut la Silivașu de Câmpie (30,88) și
Căianu (31,74) în anul 2012 (Fig. 15).
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Fig. 15. Valorile anuale ale IF și riscul de eroziune pluvială (2009 – 2014)

Analiza procentuală a valorilor IFM calculate pentru perioada 2009 – 2014 la
stațiile din Câmpia Transilvaniei relevă faptul că 58,33% dintre valori corespund clasei 1,
cu risc de agresivitate pluvială foarte scăzută, valorile fiind mai mici de 60, iar 41,66%
dintre valori încadrează solurile în clasa 2 cu risc de agresivitate pluvială scăzută, valorile
fiind cuprinse în intervalul 60 – 90 conform scalelor cel mai des utilizate și menționate în
literatura de specialitate.
Astfel, în urma analizei valorilor IF și a IFM calculate pentru perioada 2009 –
2014 se desprinde concluzia conform căreia majoritatea solurilor din Câmpia
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Transilvaniei sunt supuse unui risc de agresivitate pluvială scăzută și foarte scăzută fiind
încadrate în clase 1 și 2 de agresivitate pluvială, dar și unui risc de agresivitate pluvială
moderat în funcție de caracteristicile morfodinamice ale spațiului analizat și de durata și
intensitatea precipitațiilor căzute în intervalul de timp de analizat.

4.2.3. Determinarea Indicelui pluviometric de Angot
Indicele pluviometric de Angot este utilizat în analiza variației anuale de
precipitații, pentru evidențierea intervalelor ploioase (K>1) şi intervalele secetoase
(K<1), iar în funcţie de valorile obţinute, se pot atribui calificativele de lună ploioasă –
pentru valorile supraunitare – şi lună secetoasă, pentru valorile subunitare. Pe baza
valorilor indicelui pluviometric de Angot se poate evidenția și predispoziția pentru
declanșarea proceselor de versant și de eroziune liniară a terenurilor din zonele analizate.
Din analiza valorilor K ale Indicelui pluviometric de Angot în perioada 2012 –
2014 se observă că, anul 2012 prezintă valori subunitare (K<1) pentru primele 3 luni ale
anului la stațiile Dipșa, Silivașu de Câmpie și Zoreni, Band, Căianu și Braniștea, iar
lunile aprilie, mai și iunie 2012, valorile indicelui K au fost supraunitare la stațiile
Căianu, Braniștea, Mociu și Band, iar la stația Silivașu de Câmpie.
Lunile martie și aprilie 2013 au fost ploioase, valori supraunitare înregistrându-se
la toate stațiile analizate. Intervale secetoase mai indelungate s-au înregistrat la Band pe
parcursul lunilor de vară, iar în perioada octombrie – decembrie la stația Braniștea. În
anul 2013 s-au obținut și valori lunare ale lui K mai mari de 2, în luna mai la majoritatea
stațiilor cu excepția celor de la Dipșa și Band, chiar mai mari de 3, la stația Mociu (3,09),
ceea ce indică condiții foarte favorabile pentru declașarea proceselor de versant și
eroziune liniară.
În anul 2014, intervale secetoase mai îndelungate, conform valorilor K, s-au
înregistrat la Dipșa în perioada februarie – aprilie și august – noiembrie, la Silivașu de
Câmpie în perioada februarie – aprilie, la Band începând cu luna septembrie până în
decembrie, iar la Braniștea din ianuarie până în mai urmat de un interval ploios mai
indelungat, din iunie până în octombrie.Valori supraunitare ale lui K, de peste 2,5 care
indică condiții foarte favorabile pentru declașarea proceselor de versant s-au obținut,
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pentru 2014, la stațiile Căianu, Dipșa, Silivașu de Câmpie, Zoreni și Band în luna mai
(Fig.16).
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Fig.16. Mediile lunare ale valorilor indicelui pluviometric de Angot (2012 - 2014)

Mediile anuale ale valorilor lunare ale indicelui pluviometric de Angot, pentru
anul 2014 sunt cuprinse între 0,92 și 1,27, valori subunitare ale lui K obținându-se la
stațiile Dipșa și Silivașu de Câmpie, iar pentru Braniștea, Mociu, Band și Zoreni valorile
determinate sunt supraunitare ceea ce ne indică o distribuție spațială variată a cantităților
de precipitații căzute în Câmpia Transilvaniei.
Din analiza procentuală a mediilor valorilor lunare ale Indicelui de Angot pentru
perioada 2012 – 2014, la stațiile din Câmpia Transilvaniei rezultă că 55,55% dintre valori
sunt subunitare, iar 44,44% dintre valori sunt supraunitare indicând faptul că intervalele
secetoase sunt predominante celor ploioase.
Pentru anii 2013 și 2014 valorile ridicate de peste 2 – 2,5 și chiar 3 la unele stații,
indică crearea condițiilor favorabile pentru declanșarea proceselor de versant și de
eroziune liniară (Fig.17).
În ceea ce privește ponderea predispoziției la declanșarea proceselor de versant și
de eroziune liniară pe baza valorilor Indicelui pluviometric de Angot se constată că
pentru 55,55% dintre cazuri nu există risc de eroziune pluvială, în 25% dintre cazuri
există o predispoziție mică și foarte mică, în 16,66% cazuri se crează condiții favorabile
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pentru declanșarea proceselor de eroziune, iar pentru 2,77% din cazuri s-au creat condiții
condiții foarte favorabile de eroziune pluvială liniară.
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Fig. 17. . Mediile lunare ale valorilor Indicelui de Angot și riscul de eroziune pluvială (2012 – 2014)

4.2.4. Determinarea perioadei optime de semănat la principalele culturi din
Câmpia Transilvaniei
Determinarea perioadei optime de semănat pe baza datelor analizate în perioada
2012 – 2014, ne permite să comparăm datele din literatura de specialitate cu cele
înregistrate în această perioadă, la stațiile amplasate în Câmpia Transilvaniei și să
observăm dacă au apărut modificări în privința momentului optim de semănat la
principalele culturi ale zonei.
Pentru stabilirea momentului optim pentru semănat s-a luat în considerare data la
care s-au înregistrat în sol, temperatura minimă de germinare, timp de cel puțin trei zile
consecutiv pentru fiecare tip de cultură.
Din analiza rezultatelor obținute privind datele la care s-au înregistrat
temperaturile minime de germinare specifice pentru fiecare plantă de cultură, timp de cel
puțin trei zile consecutiv, se constată că aceste date s-au înregistrat în avans cu 5 – 7 zile
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pentru porumb față de intervalul calendaristic de referință din literatura de specialitate, cu
15 – 17 zile pentru cultura de soia și cu 2 – 3 zile pentru floarea soarelui.

4.2.5. Suma gradelor biologic active înregistrate în Câmpia Transilvaniei
pentru principalele culturi
Pentru a parcurge toate fazele de vegetație și a ajunge la maturitate plantele au
nevoie de o anumită cantitate de căldură care variază în funcție de fenofază și specia de
plantă cultivată. Pentru calculul sumelor de temperatură biologic active (STBA) au fost
luate în considerare perioadele cele mai lungi de vegetație, corespunzătoare
soiurilor/hibrizilor semitardivi și tardivi la culturile analizate, astfel: 290 de zile pentru
grâul de toamnă, 150 zile pentru porumb și soia, 140 zile pentru soia și 183 de zile pentru
sfecla de zahăr.
Metoda de calcul a sumei gradelor de temperatură biologic active (STBA),
utilizată în acest studiu este: ΣTBA = [(Tmax+Tmin)/2] – Tb (cel mai des utilizată în
studiile de specialitate) unde Tmax este temperatura maximă zilnică a aerului, Tmin este
temperatura minimă zilnică a aerului, iar Tb este temperatura de bază sau temperatura la
care se înregistrează activitate minimă biologică care este specifică fiecarei plante de
cultură. Astfel, pentru grâul de toamnă temperatura bazală folosită în analiză a fost de
0°C, pentru porumb de 8°C, pentru soia de 10°C și 7°C pentru soia.
Pentru perioada de vegetație a grâului din anii 2012 - 2013 s-au obținut valori ale
STBA cuprinse între 2907°C și 3077°C. Aceste valori asigură necesarul de temperatură
pentru cultura grâului și depășind limitele menționate în literatura de specialitate.
Pentru porumb, în perioada 2012 – 2014 valorile STBA au fost cuprinse între
1455°C și 2070°C sume de temperaturi biologic active care depășesc limitele stabilite
pentru zona III de cultură asigurându-se necesarul termic atât pentru zona II cât și pentru
zona I de cultură.
În perioada 2012 – 2014, pentru soia, suma temperaturilor biologic active la
stațiile amplasate în Câmpia Transilvaniei a înregistrat valori cuprinse între 1119°C și
1462°C, valori corespunzătoare zonelor III, IV și V de cultură. Pe parcursul perioadei
2012 – 2014, sume ale temperaturilor biologic active cuprinse în intervalul 1200 -
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1400°C corespunzător zonei IV de cultură au fost acumulate la majoritatea stațiilor, cu o
pondere de 66,6% dintre valori.
La floarea-soarelui a fost luată în considerare o perioadă de vegetație de 140 de
zile pentru care este necesară o acumulare de 1400 - 1950°C pentru a ajunge la maturitate
deplină. Pentru perioada 2012 – 2014, la stațiile amplasate în Câmpia Transilvaniei s-au
acumulat STBA cuprinse între 1441 - 1991°C, valori corespunzătoare zonei II și I de
cultură, cu excepția stației Braniștea (1728 - 1925°C) la care valorile indică o încadrare în
zona I de favorabilitate a culturii de floarea-soarelui.
4.2.6. Gradul de asigurare cu apă al plantelor pe parcursul perioadei de
vegetatie la principalele culturi din Câmpia Transilvaniei
În perioada 2012 – 2014, pentru culturile prășitoare de primăvară, necesarul de apă
a fost asigurat într-un interval optim de 66,7% din perioada de vegetație la floarea
soarelui, de 53,4% la sfecla de zahăr, de 51,3% pentru soia și de 50% pentru porumb. La
grâu necesarul de apă este asigurat într-un interval optim de 75%.
În perioada 2012-2014 se constată o creștere a fenomenelor extreme de climă,
reprezentate de perioade prelungite de secetă corelate cu cantități reduse de precipitații,
fenomene care conduc la reducerea capacității solurilor de a asigura în mod constant
optimul de umiditate pentru plante.
În perioada 2012 – 2014, la cultura de grâu se constată o scădere a IOUP (%) cu
9,6% comparativ cu intervalul de timp 2008 – 2011. La prășitoarele de primăvară
deficitul de apă a crescut în perioada 2012 – 2014 cu 8,8% la porumb, 9,8% la soia și
respectiv cu 8,7% la sfecla de zahăr, în schimb la cultura de floarea soarelui s-a
înregistrat o scădere a deficitului de apă cu 7,6% comparativ cu intervalul 2008 – 2011.
La floarea soarelui procentul de asigurare a necesarului de apă într-un interval optim a
crescut de la 59,1% în perioada 2008 – 2011 la 66,7% în perioada 2012 – 2014.
O atenție deosebită trebuie să fie acordată în situația în care deficitul de apă din sol
este asociat cu perioadele de secetă în perioadele critice cu cerințe maxime față de
umiditate și temperatură care influențează negativ procesele fiziologice din plante
conducând la scăderi ale productivității acestora.
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4.3. INDICATORII CLIMATICI DE CARACTERIZARE A ZONEI ȘI EVOLUȚIA
LOR ÎN PERIOADA 2009 – 2014

4.3.1. Determinarea Factorul de ploaie Lang
Valorile anuale calculate ale factorului Lang în perioada 2012 – 2014 sunt
cuprinse între 21,31 și 48,82. Analiza procentuală a valorilor anuale ale Factorului Lang
din perioada 2009 – 2014 relevă faptul că 38,88% dintre valori sunt cuprinse în intervalul
20 – 40 ceea ce corespunde unui climat mediteranean, iar cele mai multe valori, 61,11%,
sunt cuprinse în intervalul valoric de 40 – 70 corespunzător unui climat de tip semiarid.
(Fig. 18).
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Fig. 18. Valorile factorului Lang în perioada 2009 – 2014

Valoarea multianuală a Factorului Lang calculată pentru Câmpia Transilvaniei,
pentru perioada 2009 – 2014 este de 44,2 ceea ce încadrează Câmpia Transilvaniei într-o
zonă zonă cu un climat de tip semiarid cu valori multianuale cuprinse între 42,5 și 47,3.

4.3.2. Determinarea Indicelui de ariditate De Martone
Valorile multianuale ale Indicelui de ariditate de Martonne obținute în perioada
2012 - 2014 la stațiile din Câmpia Transilvaniei sunt cuprinse în intervalul 20 – 30, la
stațiile, Braniștea, Dipșa și Zoreni ceea ce încadrează zonele respective într-un un climat
semiumed, iar la Silivașu de Câmpie (19,52), Mociu (12,29), și Band (17,67) valorile
indică un climat semiarid (stepic/mediteranean) (Fig.19).
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Din analiza valorilor medii lunare ale Indicelui de Martonne se observă că în anul
2012 majoritatea valorilor sunt încadrate în intervalul 10 – 20 corespunzător climatului
semiarid pe parcursul lunilor ianuarie – februarie și septembrie – decembrie, iar pentru
lunile iulie – august indicele prezintă valori cuprinse în intervalul 5 – 10 ceea ce indică
un climat arid, în special din cauza temperaturilor ridicate și a cantităților reduse de
precipitații din perioada respectivă.
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Fig.19. Valori medii lunare ale Indicelui de Martonne (2012 – 2014)

Anul 2013 se caracterizează printr-o distribuție foarte variată a valorilor Indicelui
de ariditate de Martonne cu valori ridicate în lunile de primăvară cu un vârf în luna
martie caracteristice climatului umed și semiumed, cu valori mai scăzute pentru lunile
februarie si august și octombrie caracteristice climatului semiarid/mediteranean, iar luna
decembrie a fost foarte secetoasă, rezultând un indice cu o valoare de 3,14 caracteristic
unui climat cu ariditate foarte ridicată.
Valorile Indicelui de Martonne în anul 2014 sunt cuprinse între 33,77 în luna mai
și 10,83 în luna noiembrie, iar pentru lunile de vară valorile au fost cuprinse între 20,87 și
30,39 caracteristice unui climat semiumed.
Ponderea tipurilor de climate asociate valorilor medii lunare ale Indicelui de
Martonne în Câmpia Transilvaniei, în perioada 2012 – 2014 relevă predominanța unui
climat de tip semiarid/mediteranean pentru 47,2% dintre valorile analizate urmate de
valori caracteristice climatelor semiumede și umede în proporții egale, dar și valori
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caracteristice climatului arid și semiarid înregistrate în perioade cu cerințe ridicate pentru
apă în special în perioadele critice (iunie - august) pentru culturile de primăvară (Fig. 20).
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Fig. 20. Ponderea tipurilor de climate asociate valorilor
medii lunare ale Indicelui de Martonne în Câmpia
Transilvaniei (2012 – 2014)

4.3.3. Determinarea Indicelui Xerotermic (Gaussen)
Indice xerotermic (Gaussen) permite identificarea perioadelor de secetă pe
parcursul unui an atunci când dublul temperaturii medii lunare este mai mare decât
cantitățile de precipitaţii lunare.
Din analiza datelor, pentru anul 2012, perioade de secetă mai îndelungate s-au
înregistrat în intervalul iunie – octombrie. Conform indicelui xerotermic Gaussen, se
constată că în lunile iulie – august - septembrie 2012 s-a înregistrat secetă la toate stațiile
luate în analiză din Câmpia Transilvaniei, cu excepția stației Braniștea pentru luna
septembrie. În anul 2013 intervalele secetoase acoperă lunile iulie și august la toate
stațiile stațiile din Câmpia Transilvaniei cu excepția stației de la Silivașu de Câmpie
pentru luna august. Intervalele secetoase mai îndelungate s-au înregistrat în principal în
perioada mai-septembrie, acoperind tot intervalul la stațiile Mociu și Band, iar la stațiile
Dipșa și Zoreni intervalul secetos a intevenit în lunile iulie-august.
În anul 2014, perioada cea mai îndelungată de secetă s-a înregistrat la stația Mociu
în intervalul cuprins între luna iunie și septembrie. La stația Braniștea seceta a fost
înregistrată în lunile aprilie și noiembrie, iar la stația Zoreni lunile secetoase s-au
înregistrat intercalat pe parcursului anului și anume în lunile martie, iulie, septembrie și
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noiembrie. La stația Band, conform indicelui xerotermic Gaussen nu, pe parcursul anului
2014 nu s-au înregistrat perioade de secetă.

4.3.4. Determinarea Indicelui de continentalitate Gams
Indicele Gams este dat de raportul dintre cantitatea anuală de precipitații și
altitudine, conform căruia repartiția precipitațiilor se face în funcție de altitudine.
Valorile anuale ale Indicelui Gams calculate pentru perioada 2012–2014, sunt
cuprinse între 0,55 la stația Mociu în 2012 și 2,18 la stația Braniștea. Din analiza datelor
se observă că la Braniștea și Dipșa s-au înregistrat cantități mai mari de precipitații la
altitudinile de 266 m respectiv 356 m.

CAPITOLUL V
COCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
1. Având în vedere evoluția continuă a schimbărilor climatice, evidențiată prin
numeroase studii de specialitate la care se adaugă rezultatele acestei cercetării privind
evoluția unor indici agroclimatici determinați pe baza datelor înregistrate la stațiile
amplasate în Câmpia Transilvaniei recomandăm continuarea monitorizării parametrilor
agroclimatici climatici și ai celor de caracterizare tehnologică a solurilor din Câmpia
Transilvaniei în vederea realizării și dezvoltării unei baze cu date complexe, sistematice
și armonizate, precum și în scopul prevenirii şi diminuării situaţiilor de risc în agricultură.
2. În urma analizei datelor înregistrate cu privire la momentele optime de semănat
reieșite din analiza datelor termice și hidrice, în Câmpia Transilvaniei, pentru perioada
2012 – 2014, la care se adaugă și cele analizate în perioada 2008 – 2011 din studiul
anterior, recomandăm ca perioade optime de semănat, devansarea perioadei optime de
semănat cu 5 până la 7 zile pentru porumb și soia, iar pentru cultura de floarea soarelui și
cea de sfeclă de zahăr, menținerea aceleiași perioade optime, astfel: pentru porumb,
perioada 5 – 25 aprilie, pentru soia perioada 5 – 15 aprilie, pentru floarea soarelui
perioada 25 martie – 10 aprilie , iar pentru sfecla de zahăr perioada 20 martie – 10 aprilie
3. Necesitatea irigării culturilor în perioade de secetă, mai ales când se suprapun
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perioadelor cu temperaturi mai mari de 32°C, cu precădere în intervalul iunie‐august care
coincide cu perioada critică cu cerinţe maxime faţă de factorul de temperatură pentru
culturile de grâu și porumb.
4. În urma determinării gradelor de temperatură biologic activă și analiza acestora
pentru perioada 2009 - 2014 la principalele culturi din Câmpia Transilvaniei,
recomandăm să se ia în considerare cultivarea soiurilor și hibrizilor care să valorifice cu
rezultate optime condițiile din Câmpia Transilvaniei, alături de o refacere a zonării
condițiilor de favorabilitate pentru unele culturi în funcție de noile condiții
microclimatice ale zonei.
5. Din analiza parametrilor privind temperatura solului, precipitațiile și umiditatea
solului și tendințele de evoluție a acestora, recomandăm aplicarea unor măsuri
tehnologice care să conducă la reducerea pierderilor de apă din sol, la menținerea sau
chiar sporirea rezervei de apă solurilor.
6. Din analiza indicilor de evaluare a agresivităţii pluviale asupra substratului
reiese că, periodic, se crează condiții favorabile de apariție și manifestare a proceselor de
eroziune pluvială efectul lor fiind mult mai puternic atunci când intervin după o perioadă
de secetă prelungită, în special în perioadele martie – aprilie, iulie și august sau în unele
cazuri, octombrie – noiembrie. Astfel, se recomandă, aplicarea unor sisteme de lucrare a
solului care să asigure prezența resturilor de vegetație, cu precădere în perioadele de vară
și toamnă, dar și în primăvară.
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