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1. Studiu privind implementarea și/sau adaptarea tehnologiilor moderne de înființare și
întreținere a plantațiilor pomicole din România și de peste hotare
Pentru stabilirea măsurilor necesare privind implementarea și adaptarea tehnologiilor
moderne de înființare și întreținere a plantațiilor pomicole din România, trebuie pornit de la
situația prezentă a pomiculturii.
În cadrul studiului întreprins pentru identificarea actualelor zone (județe, bazine și
localități) cu plantații de pomi și arbuști fructiferi aflate în diferite categorii de exploatare (în
declin, pe rod și tinere), vârste (1-10 ani, 10-25 de ani și peste 25 de ani) și sisteme de cultură
(extensiv – plantații clasice și pomi răzleți s-au în micile gospodării de subzistență și semisubzistență, intensiv și superintensiv), s-a utilizat o bază de date furnizată de Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Această ultimă bază de date colectată, a fost definitivată în
cursul lunii aprilie 2014 și a fost transmisă în format electronic, formatul fișierului fiind
Microsoft Office EXCEL. Coloanele acestei baze de date (variabilele) au fost următoarele: specia
cu subdiviziunile: măr, păr, prun, cireș + vișin, cais, piersic + nectarin, nuc + alun + migdal,
arbuști fructiferi, căpșun și alte specii; județul; bazinul pomicol; localitatea și suprafețele
ocupate cu plantații, divizate pe categoriile de exploatare, vârstele și sistemele de cultură
amintite mai sus.
S-a constatat astfel că, suprafața totală ocupată cu plantații era la începutul anului
2014 de 158.609,74 ha. Era de remarcat faptul că plantațiile acelei perioade erau în foarte
mică măsură tinere (6%), sau cu vârsta de până la 10 ani (7%). De asemenea plantațiile moderne,
superintensive nu ocupau decât un procent foarte redus (2% din totalul suprafețelor cu plantații
existente).
S-a stabilit în lucrarea „Zonarea speciilor pomicole în funcție de condițiile
pedoclimatice și socio-economice ale României” (Coman M. și Chițu E., 2014), exploatând
această bază de date, structura de specii și sortimentele de soiuri și portaltoi pentru fiecare
bazin pomicol luând în considerare gradul de favorabilitate în funcție de elementele
fundamentale ale zonării. Prin realizarea unor noi plantații conform ghidului „Pomi, arbuști
fructiferi, căpșun. Ghid tehnic și economic„ finanțat de către Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale în cadrul Proiectului ”Completarea Sprijinului Financiar Acordat de Uniunea
Europeană pentru Restructurarea Agriculturii în România ” (CESAR), se va putea pune baza unei
pomiculturi moderne și durabile. Se vor elimina în acest fel greșelile produse prin folosirea unor
sortimente neadecvate, cu implicarea unor investiții nerentabile, cheltuieli nerecuperabile etc.
Într-o altă lucrare - Tehnologii pomicole și modele inovative de limitare a impactului
negativ al schimbărilor climatice (Chițu et al., 2014), se actualizează cunoștințele în domeniu
și se prezintă unele secvențe tehnologice menite să potențeze efectul negativ al schimbărilor
climatice manifestate până acum în plantațiile pomicole.
Pe plan internațional, în opinia cercetătorilor Terence Robinson, Steve Hoying, Mario
Miranda Sazo, Alison DeMarree and Leo Dominguez dela Deptarment of Horticulture, NY State
Agric. Exp. Station, Cornell University, Geneva, NY și Cornell Cooperative Extension, Lake
Ontario Fruit Team, Newark (articolul A Vision for Apple Orchard Systems of the Future,
lucrarea apărută în New York Fruit Quarterly. Volume 21. Number 3. Fall 2013), referindu-se la
pomi în general și la cultura mărului și părului în special, în ultimii 50 de ani s-a înregistrat o
creștere constantă a densității de plantare a pomilor, de la 40 de pomi/ha în unele cazuri la
mai mult de 3.000 de pomi/ha.
Folosim aceste referințe, în documentarea privind descrierea tendințelor de viitor în
pomicultură, datorită studiilor mult mai amănunțite desfășurate la cultura mărului, cât și
realizărilor deosebite obținute în tehnologiile acestei specii, care pot fi luate ca model pentru
fixarea obiectivelor și la celelalte specii pomicole, exceptând cultura arbuștilor fructiferi cât
și a căpșunului.
Autorii studiului menționau că de la începutul acestui sistem de plantare revoluționar,
cultivatorii s-au mutat treptat de la pomi cu coroana vas și portaltoi generativi cu 100 de
pomi/ha (în România actualele plantații clasice din zonele de deal, aflate acum în declin), la
sistemul palmetă de conducere pe portaltoi vegetativi de vigoare medie cu 1.250 de pomi/ha,
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la sistemul fus tufă înaltă cu portaltoi vegetativi de vigoare foarte redusă M 9/MM 111 și la
densități de 2.500 - 3.000 pomi/ha. În acest articol autorii prezintă o viziune pentru livezile
din următorii 20 de ani.
Se precizează că este necesar să se respecte cinci importante principii ale sistemelor
de livezi moderne. De-a lungul evoluției în ceea ce privește densitatea de plantare au fost
descoperite câteva principii importante care au ghidat această schimbare.
În primul rând, studiile privind interceptarea luminii în coroane, ilustrează faptul că
pentru a obține coroane care să asigure cele mai ridicate producții, trebuie să se intercepteze
o mare parte din lumina solară disponibilă (70-75%). Livezile pietonale cu alei de trafic pentru
tractor nu interceptează mai mult de 55% din lumina disponibilă, cu excepția cazului în care
aleile de tractor sunt foarte înguste (2-2,4 m). Acest lucru presupune ca livezile să fie relativ
înalte (3,0 – 3,5 m), pentru a putea fi lucrate cu tractoarele și mașinile actuale.
În al doilea rând, studiile privind distribuția luminii au arătat că coroanele groase au
zone cu fructelor de calitate slabă provenite din acele zone care sunt excesiv umbrite. Coronele
înguste sau plane, cu o grosime de cel mult 90 cm, au o distribuție a luminii mult mai bună.
Acest lucru a condus la tendința de a se reduce grosimea coroanelor la livezile moderne,
ajungându-se până la 90 cm.
În al treilea rând, nevoia obținerii rapide a unor producții ridicate și de calitate pentru
rambursarea mai devreme a investiției inițiale de la înființarea livezii, a determinat o activitate
importantă în cercetare privind îmbunătățirea precocității. Acest lucru a condus la utilizarea
la plantare a unor pomi cu coroana preformată, plantați la densități mai mari, maximizarea
proceselor de creștere de după plantarea pomilor prin utilizarea irigării și fertilizării,
minimizarea tăierilor la plantare și în primii 3 ani și simultan practicarea înclinării ramurilor
pentru a induce rodirea timpurie. Prin utilizarea de pomilor cu coroana preformată, s-a obținut
o producție semnificativă încă din al doilea an de la plantare.
În al patrulea rând, coroanele simple și subțiri, sunt mai ușor de întreținut prin tăiere
mecanizată parțială decât livezile cu coroane dese și voluminoase.
În al cincilea rând, densitatea de plantare este limitată de legea economică a diminuării
eficienței. Cu cât densitatea de plantare este mai mare, beneficiul suplimentar este din ce în
ce mai mic cu fiecare pom suplimentar. La un moment dat costul pomilor suplimentari este mai
mare decât sporul de producție.
S-au evaluat cinci sisteme de livezi din punctul de vedere al eficienței economice în mai
multe zone din lume în anul 2003 și din nou în 2010. Acestea au inclus plantații cu coroanele
tip Slender Pyramid, Vertical Axis, Slender Axis, Tall ax și Super Spindle (Robinson, 2007 și
colab.). Densitatea pomilor a variat de la 850 la 5.500 pomi/ha, care reprezintă o gamă largă
de densități. S-a efectuat analiza profitului net pentru fiecare sistem timp de peste 20 de ani.
Principalele rezultate obținute vor fi prezentate în continuare:
Desimea optimă de plantare. În general, rezultatele de până acum au arătat că cu cât
este mai mare densitatea de plantare, cu atât mai mare este costul investiției pentru a înființa
livada. Cu toate acestea, ca urmare a productivității inițiale mai mari și a unor producții
cumulate mai mari, eficiența economică a fost, în general, mai crescută odată cu creșterea
densității pomilor până la un punct. Cu toate acestea, legea randamentelor descrescânde cu
creșterea investiției revine, ceea ce duce la un spor mai mic de producție cumulată atunci când
sunt plantați pe hectar mai mulți pomi, ceea ce a însemnat că densitățile foarte mari de pomi
nu au fost mai profitabile decât densitățile moderate. În plus, economiștii sugerează că riscul
crește odată cu creșterea nivelului investiției, făcând astfel sistemele de foarte mare densitate
mai riscante. Când a fost calculat pe unitatea de suprafață de teren sporul profitului cumulat
în peste 20 de ani, cea mai mare rentabilitate s-a realizat la o densitate a pomilor de 2.600 2.700 de pomi/ha, când au fost utilizați la plantare pomi cu coroana preformată. Când s-a
folosit pentru calcularea rentabilității o metodă alternativă (sporul de profit pe unitatea
capitalului investit mai degrabă decât pe unitatea de suprafață de teren), densitatea optimă a
copacilor a fost ușor mai mică (în jur de 2.300 - 2.400 pomi / ha).
Repetând analiza în 2010 și utilizând prețurile mai mari ale fructelor și creșterile inițiale
mai mari ale producțiilor de fructe în primii 5 ani (ca urmare a progreselor in calitatea pomilor
și a metodelor mai bune de gestionare a factorilor și condițiilor de vegetație de după plantare)
și profitul a fost semnificativ mai mare pentru fiecare sistem de densitate de livadă, dar
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densitatea optimă de plantare a fost apropiată de cea obținută în condițiile anterioare, 2.700
– 2.800 pomi/ha.
Cele șapte sisteme de conducere a coroanelor din întreaga lume. Cele 7 sisteme de
conducere din lume sunt: Spindle Tall, Super Spindle, Verticale sau V-trellis, Solaxe, Bi-Axis și
Fruiting Wall. Toate cele șapte sisteme folosesc densități de pomi mari (2.250 – 11.100 pomi/ha)
și depind de producția inițială pentru a rambursa investiția de la înființarea plantației. Spindle
Tall (Spindle înalt) este cel mai frecvent sistem în estul Americii de Nord, cei mai mulți
cultivatori folosind 2.500 -3.250 pomi/ha. Este simplu de format și necesită investiții inițiale
moderate, are randament timpuriu mare și este estimat a oferi cea mai profitabilitate timp de
20 de ani. Câțiva cultivatori au înființat livezi Super Spindle la 5.500 de pomi/ha, dar acestea
sunt limitate la cultivatorii care produc propriul material de plantare. Super Spindle se
formează cu un sistem de tăiere simplificată și se obțin fructe de foarte bună calitate.
Sistemele cu susținere a pomilor pe șpalieri (șpalieri în V și șpalieri verticali) sunt frecvente la
Washington, dar nu și în estul Statelor Unite. Aceste două sisteme sunt concepute pentru
tăierea de precizie în cazul în care numărul de muguri este reglat prin tăiere, la un număr
precalculat. În plus, cultivatorii au semnalat un atac mai slab de arsură bacteriană în aceste
sisteme.
Sistemul Solaxe este comun în sudul Franței, părți din Spania și Chile, dar nu este
adoptat și în alte părți ale lumii. Acesta utilizează îndoirea la nivelul ramurilor de schelet și
îndepărtarea manuală a formațiunilor de rod pentru a realiza un echilibru între creștere
vegetativă și producție chiar și atunci când vigoarea este excesivă. Rărirea formațiunilor de rod
ajută, de asemenea, la controlul rodirii alternante. Sistemul Biaxis este nou în America de Nord,
dar a fost folosit în Italia de aproximativ 8 ani. Acesta utilizează pomi cu două tulpini pentru a
atinge un număr foarte mare de tulpini la unitatea de suprafață (4.500 pomi/ha), cu doar un
număr moderat de pomi la hectar (2.250). Se distribuie, de asemenea, vigoarea pomilor celor
două tulpini (ax al coroanei) care dau o creștere mai moderată în fiecare ax. Sistemul are cel
mai mare potențial când pomul mai viguros este greu de condus in sistemul tradițional Spindle
înalt. Acest sistem este bine adaptat la tăierea mecanică. Se poate utiliza tăierea mecanizată
a peretelui lateral la începutul verii pentru a reduce costurile de tăiere și în acest fel se pot
realiza producții ridicate și fructe de bună calitate. Este interesant faptul că unii cultivatori de
mere de succes, își planifică cu precizie încărcătura totală de muguri în sisteme de plantații
susținute pe spalieri, în timp ce alți cultivatori de mere de succes folosesc un sistem complet
mecanizat, fără să acorde atenție pre mare managementul mugurilor de rod. Acest lucru indică
faptul că există multe moduri de a obține rezultate economice favorabile.
Sistemul de conducere Spindle Tall (Spindle înalt). Comparând cele șapte sisteme de
conducere de plantare în lume, se consideră că sistemul de coroană Spindle Tall are cel mai
mare potențial de a include toate cele cinci, dintre cele mai importante principii ale sistemelor
moderne de livadă.
Densitatea de plantare în livezi Spindle Tall poate varia de la maximum 3.600 pomi/ha
la un nivel de 2.300 pomi/ha. Densitatea va oscila în funcție de vigoarea soiului, vigoarea
portaltoiului și de fertilitatea solului. Pentru soiuri cu vigoare redusă și moderată, cum ar fi
Honeycrisp, Delicious, Braeburn, Empire, Jonamac, Macoun, Idared, Gala, NY674 și Golden
Delicious propunem o distanță pe rând de 0,9 metri. Pentru soiurile viguroase, cum ar fi
McIntosh, Spartan, Fuji, Jonagold, Mutsu, Cortland, Rome Beauty, Granny Smith și Gingergold
s-a propus o distanță pe rând de 1,0-1,2 metri. Între rânduri spațierea ar trebui să fie de 3,33,6 metri pe teren plan și 3,6-3,9 m pe pante.
Au fost utilizați cu succes în astfel de plantații portaltoii M.9, B.9 sau cei rezistenți la
focul bacterian ca Geneva® (G.11, G.41 și G.935). Clonele mai slabe (M.9NAKBT337,
M.9Flueren56, B.9 G.11 și G.41) sunt utile mai ales în combinație cu soiuri viguroase, plantate
pe un teren care nu a mai fost anterior livadă. Clonele mai viguroase (M.9Pajam 2, M.9Nic29,
M.9EMLA, și G.935) sunt mult mai bune atunci când sunt plantate ori replantate sau atunci când
sunt utilizate soiuri de vigoare mai mică. Totuși o condiție esențială pentru rambursarea rapidă
a investiției, o constituie calitatea materialului săditor care va trebui să aibă coroana formată
(cu cel puțin 10 -15 ramuri anuale laterale).
O distribuție bună a luminii și o bună calitate a fructelor pot fi menținute pe pomii în
plină producție, în cazul în care partea de sus a coroanei Tall Spindle este păstrată mai îngustă
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decât partea de jos a pomului și dacă există un echilibru bun între creșterea vegetativă și
rodire. Pentru sistemul Tall Spindle, se obțin economii de 30% ale costurilor cu tăierile prin
utilizarea de platforme, comparativ cu tăierea tradițională, cu scări (Miranda-Sazo et al. 2010).
Se fac în continuare eforturi mari de a reduce costurile pe unitatea de suprafață de
livadă înființată și realizarea unor sisteme de plantare mai puțin costisitoare. Se știe că
sistemele de înaltă densitate sunt scumpe. Cel mai ridicat cost inițial este pentru pomi. În cazul
în care costul pentru pomi ar putea fi redus fără a reduce productivitatea timpurie (primii 4-5
ani de după plantarea pomilor), atunci eficiența economică ar putea fi majorată.
Plantarea livezilor de viitor. Plantarea unei noi livezi este un angajament pe 20-25 ani.
Înainte de plantare un producător ar trebui să ia în considerare posibilele schimbări în
tehnologiile pomicole, care vor avea loc în următorii 25 de ani, atunci când încearcă să planteze
noua livadă, astfel el va putea beneficia de progresele în management care este foarte probabil
să apară. Este cert că cele cinci principii de bază de proiectare a livezii prezentate mai sus (1.
interceptare de lumină multă 2. distribuția luminii de-a lungul coronamentului, 3. Producții
ridicate în primii ani de la plantare, 4. coroane simple ușor adaptabile la mecanizarea parțială,
precum și 5. densitatea de plantare care este reglementată de legea randamentului
descrescând), vor fi o parte importantă din orice sistem de livadă de viitor.
Analiza noastră a livezilor viitoare a ajuns la următoarele concluzii:
1. Este posibil ca sistemele de livadă ale viitorului să fie înalte (3,0-3,5 metri), ca
urmare a necesității de a intercepta 70-75% din lumina disponibilă. O înălțime mai mică a
pomilor este posibilă atunci când distanța dintre rânduri este foarte redusă, dar care va
necesita o modificare a tractoarelor, sistemelor de pulverizare, cosire și a sistemelor de
transport al recoltei din livadă. Livezile pietonale înguste pe rând au fost evaluate la mijlocul
anilor 1980 în Țările de Jos, dar nu au fost adoptate ca urmare a necesității de aplicare a
tratamentelor fitosanitare pentru fiecare rând.
2. Este posibil ca sistemele de livezi din viitor să aibă coroane simple, înguste nu mai
groase de 1,2 metri din cauza necesității de a avea o distribuție a luminii bună în toate zonele
coronamentului. În plus, astfel de coroane înguste vor fi pretabile pentru tăierea mecanizată
și vor fi mai ușor de recoltat cu mijloace mecanice simple.
3. Este posibil ca livezile viitoare să continue să utilizeze material de plantat foarte
bine ramificat (coroane preformate) pentru a se obține producții ridicate și timpurii. Densitățile
mai mari de 3.700 pomi la hectar oferă mai puțină profitabilitate suplimentară, eficiență în
folosirea forței de muncă manuale sau în calitatea fructelor.
4. Coroanele simple vor oferi beneficii semnificative prin posibilitatea mecanizării
operațiunilor de tăiere, rărirea fructelor și recoltare cu platforme simple autotractate. Este
puțin probabil ca să se poată mecaniza complet lucrările de tăiere sau recoltare, dar se
estimează că platformele cu costuri reduse pentru poziționarea corectă a forței de muncă
manuale vor deveni un standard atât pentru tăiere cât și pentru recoltare. De asemenea, este
posibil ca mecanizarea tăierii de vară cu mașini tip foarfece să devină comună, dar pentru
corectare va fi necesară, la fiecare al doilea sau al treilea, an o corecție manuală. Este posibil,
de asemenea, ca mașinile speciale de recoltare să devină frecvente, dar vor fi cel mai bine
adaptate tot la coroanele subțiri și înalte.
5. Este posibil ca densitatea optimă de plantare să rămână aproape de 2.500 de
pomi/ha. Pentru ca cultivatorii să devină mai bine adaptați la noile tendințe tehnologice,
aceștia vor trebui să planteze chiar la densități apropiate de 3.200 pomi/ha. Dacă ei vor adopta
tăierile mecanizate din perioada de vegetație (tăierile în verde), pentru a reduce costurile cu
forța de muncă manuală, și pentru a obține coroane (garduri fructifere) mai înguste, atunci ar
trebui să se gândească să treacă de la o distanță de 3,6 m între rânduri, către 3,3, 3,0, sau
chiar 2,7 m între rânduri.
În concluzie, schimbarea în sistemele de plantații din ultimii 50 de ani a fost dramatică.
Privind spre viitor, cel mai bun sistem actual de conducere a coroanelor Tall Spindle (Spindle
înalt) este foarte posibil să continue să fie cel mai bun sistem, cu unele mici modificări
antrenate de menținerea unor coroane foarte înguste prin tăiere mecanizată, pentru a reduce
costurile cu forța de muncă și pentru a îmbunătăți calitatea fructelor. Este foarte probabil ca
aceste garduri fructifere înguste să fie tăiate și recoltate cu platforme asistate de recoltare.
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Totuși generalizarea acestui sistem de conducere a pomilor și a densităților de peste
1.000 pomi/ha și la speciile sâmburoase depinde de crearea unor portaltoi vegetativi de
vigoare redusă care să partiționeze asimilatele mai mult în favoarea recoltei și mai puțin
pentru creșterea scheletului, inactiv din punct de vedere fotosintetic.
Ne așteptăm ca astfel de livezi de măr să aibă producții foarte mari (80 – 100 t/ha), cu
o calitate ridicată și mare uniformitate a fructelor. Se estimează că, astfel de livezi ale
viitorului, vor fi întreținute cu un număr semnificativ mai mic de ore de muncă manuală pe an
și lucru foarte important, se vor putea adapta cu ușurință oricăror modificări tehnologice
impuse de scăderea riscurilor determinate de schimbările climatice viitoare.
Următoarea provocare economică ar fi reducerea forței de muncă. Avem nevoie să
reducem consumurile de forță de muncă manuală în livezi la jumătate din cât se folosește în
prezent, a afirmat Robinson (2008). Obiectivul nostru ar trebui să fie un consum de forță de
muncă manuală de 450 de ore la hectar pe an, comparativ cu aproximativ 900 cât se consumă
în prezent. Ingredientele cheie ale acestei reduceri ar fi platformele purtate s-au tractate care
vor permite menținerea unor coroane mai subțiri prin creșterea randamentului la tăierea
pomilor conduși în sistem Spindle înalt și servesc ca mijloc de transport pentru echipajele de
recoltare. Produse chimice, de asemenea, vor juca un rol important în normarea rodului care
poate reduce consumul de forță de muncă manuală la jumătate.
Tăierea mecanizată a rădăcinilor pomilor pentru limitarea extinderii acestora în afara
zonei de umectare a solului prin irigarea localizată (prin picurare), care capătă o extindere din
ce în ce mai mare în plantațiile superintensive datorită utilizării cu maximă eficiență a apei de
udare și prin creșterea eficienței utilizării fertilizării pomilor, va fi o măsură des utilizată în
plantațiile viitorului. Într-un proiect australian, „Root pruning of Pink Lady trees”
http://apal.org.au/wp-content/uploads/2013/04/Root-pruning-Pink-Lady-orchard-OrangeNSW-2013-14-trial-report.docx, aplicat în Orange, NSW de cercetătorii Stephen Tancred și
Michael Cunial, au constata că creșterea lăstarilor a fost mai viguroasă pe pomii la care nu sau tăiat rădăcinile. În același timp s-a observat că densitatea rădăcinilor la pomii la care s-a
aplicat tăierea a fost mai mare și s-au obținut unele beneficii privind penetrarea luminii în
coroanele pomilor mai viguroși dintr-o plantație intensivă, o reducere a volumului de lucrări
solicitat de tăierile „în verde” și o îmbunătățire a culorii fructelor la recoltare. Concluziile lor
au fost că tăierea rădăcinilor poate fi o alternativă la un costul mai mic decât utilizarea
tratamentelor cu retardantul Regalis PGR, și poate aduce economii privind costurile în
comparație cu tăierile de vară a coroanelor. Culoarea fructului a fost îmbunătățită, așa cum
au demonstrat observațiile efectuate cu 3-4 săptămâni înainte de recoltare.
Este foarte probabil să crească ponderea livezilor acoperite cu plase antigrindină s-au
alte sisteme pentru a crește controlul asupra factorilor de stres ai mediului, mai ales când
climatul este de tip continental sau continental excesiv, ca în unele zone din România. Aceste
sisteme de acoperire a coroanelor, s-a demonstrat deja că pot reduce arsurile solare de pe
fructe și măresc procentul de radiații difuze în detrimentul celei directe, distribuie lumina mult
mai uniform prin coroana pomilor și temperează excesele climatice.

Figura 1. Pomi cu rădăcinile netăiate (stânga) și tăiate (dreapta, după Stephen Tancred
și Michael Cunial, în Root pruning Pink Lady (Orange, NSW), 2014)
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Majoritatea livezilor va fi echipate cu sisteme de irigare localizate, cum ar fi picurarea
subterană, picurarea aeriană sau micro-aspersiunea. În ultimul timp sistemele de picurare
îngropate au căpătat o importanța crescută mai ales în zonele aride, prin reducerea pierderilor
datorate evaporației. Programarea aplicării udărilor va fi tot mai automatizată, ca și a
fertirigării (DeJong, 2015).
Potrivit cercetătorului Greg Peck si echipei sale (apărută în Fruit Growers News, din
noiembrie 2015), teledetecția cu sateliți și drone va deveni un lucru obișnuit pentru plantațiile
viitorului. Regimurile de irigare și de aplicare a îngrășămintelor vor deveni foarte integrate cu
datele provenite din teledetecție și se vor baza pe nevoile imediate ale pomilor. Aceste tehnici
specifice agriculturii de precizie, nu numai că pot crește eficiența acestor sisteme moderne de
livezi, ele au, de asemenea, potențialul de a reduce utilizarea apei și nutrienților în condițiile
creșterii sau menținerii nivelului producțiilor de fructe. Dronele vor fi utilizate pentru
cartografierea stării de vegetație a culturilor și chiar pentru diagnosticarea atacului bolilor și
dăunătorilor, folosind lasere de putere redusă pentru a combate dăunătorii chiar în timpul
zborului. Aceste lasere ar putea fi folosite pentru rărirea florilor de măr și / sau a fructelor
pentru a îmbunătăți tehnicile de management a încărcăturii de fructe (normarea rodului). Peck
menționează aceste practici ca fiind o normare a fructelor cu lasere ghidate.
Aceste livezi sofisticate ale viitorului pentru a se putea înființa și exploata vor fi foarte
costisitoare. Aceste tehnologii vor aduce economii semnificative de forță de muncă prin
aplicarea tăierii mecanizate a coroanelor și prin asistarea recoltării cu ajutorul platformelor,
precum și o mai mare eficiență și randament al exploatațiilor, dar multe dintre aceste
tehnologii nu vor fi utilizate decât de câțiva foarte mari producători. Și în aceste exploatații
moderne vor trebui să se angajeze lucrători cu înaltă calificare pentru a opera sistemele
complicate de monitorizare și dirijare a factorilor de vegetație precum și utilajele mecanice.
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2. Evoluția factorilor meteorologici și influența acestora asupra parcurgerii ciclului anual
al plantațiilor pomicole - stresul climatic din perioada 2014 -2018
2.1. Evoluția stresului climatic din perioada octombrie 2015 – septembrie 2016
Studiile s-au efectuat în plantațiile de piersic și arbuști fructiferi din zona Platformei
Cotmeana (parcelele Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești,
Mărăcineni) La piersic s-a experimentat pe soiul Filip cu fruct turtit și Redhaven altoite pe
portaltoiul vegetativ Adaptabil, la 4x3 m distanță de plantare, aflată în anul al IV-lea de la
plantare, deci pe rod.
În plantațiile de piersic și arbuști fructiferi din zona Platformei Cotmeana (parcela
Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești, Mărăcineni) luna octombrie a
anului 2015 a reprezentat perioada de acumulare a glucidelor hidrolizabile, prin activitatea
fotosintetică târzie și pregătirea pentru intrarea în perioada de repaus vegetativ. Această
perioadă poate dura până la apariția primelor înghețuri de toamnă, care determină afectarea
ireversibilă a funcțiilor asimilatorii ale aparatului foliar. Acumulările energetice din acest
interval sunt importante, mai ales pentru speciile pomicole cu maturarea târzie a fructelor,
care într-un interval scurt, de la recoltare la venirea primelor înghețuri, trebuie să acumuleze
mari cantități de glucide hidrolizabile necesare parcurgerii perioadei de repaus și pornirii în
vegetație. În anul 2015, în această lună, care a fost apropiată din punct de vedere termic de
normală, primele brume au apărut foarte târziu, după data de 28 în Moldova și Transilvania și
la începutul primei decade a lunii următoare, noiembrie, în sudul și estul României, creânduse în acest fel condiții ideale pentru acumularea substanțelor de rezervă și intrarea târzie în
repaus a pomilor și arbuștilor fructiferi.
Următoarea perioadă, cea a repausului vegetativ, se întinde de obicei pe parcursul
lunilor noiembrie și decembrie ale anului anterior și luna ianuarie a anului curent. Este perioada
în care cel mai frecvent factor meteorologic cu impact negativ asupra integrității organelor
pomilor îl reprezintă gerurile, care afectează, în funcție de severitate, mai întâi mugurii de
rod, cambiul lemnului anual, mugurii vegetativi și chiar cambiul trunchiului și al celorlalte
ramuri multianuale. Reprezintă fenomenul meteorologic care limitează drastic extinderea
culturii speciilor pomicole și a arbuștilor fructiferi, mai ales a celor termofile pe teritoriul
României.
După Delmer O. Ketchie (1976), rezistența la frig a pomilor se poate împărți din punctul
de vedere al calendarului fenologic, în patru perioade fiziologice. Perioada a II-a (noiembrie –
decembrie) este foarte importantă pentru extinderea speciilor termofile în România și este
reprezentată de perioada de aclimatizare la rece, având loc de la intrarea în repaus (de obicei
în România la 1 noiembrie), până când repausul profund este întrerupt. Repausul profund se
întrerupe odată ce cerința de ore de frig (de obicei între 0 și 7ºC) a speciei a fost atinsă și ca
urmare condițiile favorabile de temperatură (peste pragul biologic) după perioada a II-a, vor
duce decălirea accentuată a pomilor și chiar la umflarea mugurilor (pornirea în vegetație).
Pentru speciile luate în studiu în prezentul proiect la ICDP Pitești, Mărăcineni, necesarul de
ore de frig (între 0 și 7˚C) după Sumedrea și alții, 2014, este următorul: piersic între 600 și
800 ore, coacăzul negru între 800 și 1100 ore, afinul între 900 și 1000 ore, Aronia (scorușul
negru) între 800 și 1000 ore și murul cu ghimpi între 400 și 500 de ore. În figura 2 este prezentat,
pentru comparație, numărul de ore de frig înregistrat în ultimii 8 ani la Mărăcineni, Argeș. Se
poate observa că în ultimii doi ani, necesarul de ore de frig al piersicului și mai ales al murului
cu ghimpi, au fost realizate în cursul lunii decembrie, cu consecința decălirii timpurii a celor
două specii.
Rezistența la frig în această perioadă este dependentă de temperatură. Toate țesuturile
pomilor cresc în toleranță la frig atunci când sunt expuse la temperaturi între 4 și -9°C, cu
aclimatizare optimă la -2ºC. Rezistența la frig a pomilor în această perioadă, este definită de
nivelul temperaturilor în care se află pomii cu 7 până la 14 zile înainte de un apariția unor
temperaturi foarte coborâte și nu este un rezultat al temperaturilor momentane. Până la
sfârșitul lunii noiembrie, pomii nu se vor decăli la temperaturi de peste 4°C (sau peste pragul
biologic al speciei).
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Figura 2. Numărul cumulat de ore de frig (între 0 și 7ºC) înregistrat la sfârșitul lunilor
noiembrie, decembrie și ianuarie, în ultimii 8 ani la Mărăcineni, Argeș
Cu toate acestea, după 1 decembrie, rezistența la frig începe să scadă, iar pomii se vor
decăli la temperaturi de peste 4ºC, în timp ce vor continua să fie aclimatizați la frig la
temperaturi între 4 și -9ºC. Cea mai mare rezistență la geruri este atinsă în această perioadă
(luna decembrie). Dacă nu intervin perioade lungi (mai mari de 7 zile) cu temperaturi cu mult
peste pragul biologic al speciei, în această lună nu pot să apară pagube decât dacă
temperaturile minime scad sub pragul de rezistență al speciei.
Pentru speciile luate în studiu în prezentul studiu la ICDP Pitești, Mărăcineni, pragurile
de rezistență la geruri după Coman și Chițu, 2014, sunt următoarele: piersic -25ºC, coacăzul
negru -28ºC, afinul -36ºC, aronia (scorușul negru) -30ºC și murul cu ghimpi -25ºC.
Perioada a III-a (ianuarie – februarie) începe din momentul în care repausul profund
este întrerupt ca urmare a realizării necesarului de frig al speciei (de obicei în cursul lunii
ianuarie) și durează până când pomii pornesc în vegetație prin umflarea mugurilor de rod
(martie). În această perioadă, indiferent de temperatură, pomii încep să-și piardă rezistența la
frig. Chiar dacă temperaturile rămân sub 4ºC (sau sub pragul biologic al speciei), pomii își pierd
rezistența la frig. Cu cât este mai cald cu atât este mai rapidă pierderea rezistenței sau
decălirea. În această perioadă pomii nu se vor reaclimatiza decât parțial.
În perioada de repaus a pomilor, scăderea temperaturii, sub limita de rezistență a
speciei, are efecte negative concretizate prin pierderi de muguri de rod, care în mod cert
diminuează producția de fructe, sau, în unele cazuri, scăderea temperaturii afectează lemnul
anual și chiar multianual.
Scăderea temperaturii aerului sub aceste praguri de rezistență la ger prezintă cea mai
mare importanță deoarece compromit cultura pentru anul în curs sau și pentru celelalte
sezoane de vegetație, prin distrugerea mugurilor de rod și a celor vegetativi, și chiar a lemnului
anual și multianual, așa cum s-a întâmplat în anul agricol 2009-2010 și 2011-2012.
Acest fenomen a devenit, în intervalul 2009 – 2015, un factor de stres major prin
frecvența mare de apariție a unor valori foarte scăzute ale temperaturilor minime ale aerului
(-23,4ºC la Mărăcineni, Argeș în aer la 2 m de la nivelul solului și -26,4ºC la sol, în iernile anilor
2009-2010 și 2011-2012), care au afectat intens plantațiile de cais și piersic din zona de sud și
vest a României.
În iarna 2015 – 2016, analizată, putem remarca faptul că cele mai scăzute temperaturi
minime (sub -15ºC) au apărut în două valuri de frig: în prima pentadă a lunii ianuarie 2016 9

primul val și în pentadele patru și cinci ale aceleiași luni, al doilea val (care a persistat mai
mult, mai ales în partea de sud a României, figura 3). Totuși, cele mai reduse temperaturi ale
aerului au coborât doar cu 2-3ºC sub -20ºC, neatingând pragul critic de -25ºC pentru cultura
piersicului și murului cu ghimpi. Explicația pierderilor mari de muguri de rod la piersic, mai ales
în zona de sud a României, nu o putem găsi decât în faptul că rezistența la ger a pomilor a fost
mult diminuată datorită perioadelor calde care au precedat cele două valuri de frig și mai ales
de apariția bruscă, într-un interval de numai câteva zile (3-8), a temperaturilor sub -15ºC.
Decălirea accentuată a pomilor la sfârșitul lunii decembrie 2015 s-a putut produce, ca și anul
precedent, datorită tendinței de încălzire a lunii noiembrie care a facilitat acumularea unui
număr de ore de frig (între 0 și 7ºC) de 744 ore până la sfârșitul lunii decembrie. Această sumă
a orelor de frig a fost suficientă pentru ieșirea piersicului și a murului cu ghimpi din repausul
profund.
În aceste condiții, dacă analizăm evoluția temperaturilor zilnice ale aerului de la
Mărăcineni, cu ajutorul probabilităților pentadale, a valorilor absolute și a probabilităților
zilnice, constatăm că apariția primului val de frig din intervalul 30 decembrie 2015 – 4 ianuarie
2016, se aseamănă foarte mult cu evoluția temperaturilor din anul anterior când s-au înregistrat
până la sfârșitul lunii decembrie 755 ore de frig (figura 2).

Figura 3. Temperaturile minime ale aerului în zilele de 3 (stânga) și 20 ianuarie (dreapta)
2016 (ANM București)
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Temperaturile aerului au coborât brusc după perioada foarte călduroasă dintre 20 – 28
decembrie 2015 care a provocat decălirea pomilor aflați, deja, în repausul facultativ (a
piersicului și murului), iar minimele s-au menținut sub -10ºC timp de 4 zile. La numai 3,7 zile
de la maxime de până la 19,7ºC, înregistrate pe 28 decembrie, temperatura aerului a scăzut cu
34,6ºC, ajungând la -14,9ºC în ziua de 1 ianuarie 2016. De asemenea și între 11 (13,8ºC) și 20
ianuarie (-17,3ºC), temperatura aerului a coborât cu 31,1ºC într-un interval de numai 8 zile. De
această dată gerul (sub -15ºC) s-a menținut pe o durată mai mare, de o săptămână, în special
în zona de sud a României.
Un alt factor de stres, de această dată, din perioada de repaus facultativ, l-a constituit
temperatura foarte ridicată a lunii februarie 2016. Media acestei luni la Mărăcineni, Argeș a
fost de 5,7ºC, fiind cu 5,5ºC peste media multianuală (0,2ºC, în intervalul 1969-2015).
Probabilitatea lunară a temperaturii medii a lunii februarie a fost de 98,1%, valori mai ridicate
putând să apară numai o dată la 53 de ani.
De altfel, conform datelor ANM București, în multe zone din țară abaterea temperaturii
medii față de normala perioadei 1981-2010 a depășit 6ºC (mai ales în Transilvania, nord-vestul
și sud-estul țării). În aceste condiții multe specii pomicole au pornit în vegetație la sfârșitul
lunii februarie, la piersic dezmugurirea și înflorirea declanșându-se cu 7-10 zile mai devreme
decât în mod normal. Din această cauză, înghețurile târzii din intervalul 17-21 martie (figurile
4 și 5) au surprins caisul înflorit, iar piersicul în buton roz. Pagubele înregistrate la piersic în
această perioadă sunt prezentate în tabelul 1.
Datorită celor două perioade critice, prima prin decălirea pomilor aflați în perioada
repausului facultativ prin acumularea timpurie a necesarului de ore de frig (890 ore până la
sfârșitul lunii decembrie) și apoi înghețarea mugurilor de rod în cursul lunii ianuarie în două
valuri de frig, și a doua prin afectarea florilor sub acțiunea înghețurilor (târzii) din perioada 1721 martie, în tabelul 1 s-au tratat pagubele produse, separat pentru fiecare accident climatic
în parte.
În urma analizei efectuate în decada a III-a a lunii martie 2016, de către specialiștii ICDP
Pitești și ai stațiunilor pomicole (Băneasa, Bistrița, Constanța, Iași, Fălticeni, Târgu Jiu,
Voinești și CCDCPN Dăbuleni), s-au semnalat pagube la piersic, astfel (tabelul 1):

Figura 4. Temperaturile minime ale aerului din ziua de 17 februarie 2016 (ANM
București)
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Piersic – pierderi de muguri de rod datorate gerurilor s-au înregistrat la Dăbuleni (35%)
și la Mărăcineni în procent foarte mic (14%). S-au semnalat însă pagube mari (până la 100%) la
pomii în declin din sudul județului Argeș (Stolnici). Pagube mari au produs și înghețurile din
luna martie la Voinești – 60% și Dăbuleni 60% din mugurii de rod aflați în faza de buton roz.
Pagube mult mai mici (sub 20%) s-au semnalat și la SCDP Constanța la unele soiuri aflate în faza
de înflorire;
Nectarin – pagubele au fost reduse, sub 15%, la SCDP Băneasa și Constanța;

Figura 5. Temperaturile minime ale aerului din ziua de 20 februarie 2016 (preluat după
ANM București)
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Tabelul 1. Centralizatorul pagubelor produse de gerurile din luna ianuarie și înghețurile târzii din luna martie 2016, în plantațiile pomicole
Stațiunea
Specia
Soiul
Portaltoiul Vârsta Temperatur
Pagube
Temperatur
Pagube
Fenofaza
pomicolă
plantaț a minimă a
provocate de
a minimă a
provocate de
mugurilor de rod
iei
lunii
gerurile din
lunii martie
înghețurile
în decada a II-a a
ianuarie
iarnă (% mug.
(°C)
târzii (% mug.
lunii martie
(°C)
rod afectați)
rod afectați)
Constanța
Piersic
Springcrest
Tomis 16
26
-15,7
0
-4,4
20
Înflorire
Constanța
Piersic
Cardinal
Tomis 16
26
-15,7
0
-4,4
17
Înflorire
Constanța
Piersic
Redhaven
Tomis 16
25
-15,7
0
-4,4
1
Dezmugurire
Constanța
Piersic
Southland
Tomis 16
25
-15,7
0
-4,4
1
Dezmugurire
Băneasa
Piersic
Alexia
Mirobolan
17
-21
9
-2
11
Umflarea
mugurilor
Băneasa
Piersic
Antonia
Mirobolan
17
-21
7
-2
9
Umflarea
mugurilor
Băneasa
Piersic
Amalia
Mirobolan
17
-21
5
-2
6
Umflare
Băneasa
Piersic
Victoria
Mirobolan
17
-21
8
-2
9
Umflare
Băneasa
Piersic
Flacara
Mirobolan
17
-21
6
-2
8
Umflare
Băneasa
Piersic
Splendid
Mirobolan
17
-21
7
-2
10
Umflare
Băneasa
Piersic
Redhaven
Mirobolan
17
-21
3
-2
5
Umflare
Băneasa
Piersic
Superba
de Mirobolan
17
-21
4
-2
6
Umflare
toamnă
Băneasa
Piersic
Congres
Mirobolan
17
-21
6
-2
7
Umflare
Voinești
Piersic
-23
0
-5
60
Înfrunzire
Mărăcineni Piersic
Filip
Adaptabil
4
-17,3
14
-4,2
0
Dezmugurire
Dăbuleni
Piersic
Corcoduș
6
-20,4
35
-3,1
60
Dezmugurire
Constanța
Nectarin Cora
Tomis 1
8
-15,7
0
-4,4
10
Înflorire
Constanța
Nectarin Romamer 2
Tomis 1
8
-15,7
0
-4,4
5
Începutul
înfloritului
Băneasa
Nectarin Tina
Mirobolan
17
-21
9
-2
11
Umflare
Băneasa
Nectarin Crimsongold
Mirobolan
17
-21
10
-2
13
Umflare
Băneasa
Nectarin Independence Mirobolan
17
-21
8
-2
10
Umflare
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2.1.1. Studiu comparativ privind favorabilitatea termică a anului 2016 față de cea normală
din ultimii 30 de ani (1986-2015), de la Mărăcineni – Argeș, la speciile pomicole
Pentru a putea analiza comportarea pomilor și arbuștilor fructiferi în sezonul de
vegetație 2015-2016, vom compara, într-o primă evaluare, valorile medii lunare ale
parametrilor meteorologici din cadrul anului agricol 1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2016, cu
valorile medii multianuale (1969 – 2015) ale acestora. Ne bazăm în această acțiune pe ipoteza
că plantele se adaptează și pot suporta valorile factorilor meteorologici care apar cu o
frecvență mai ridicată în zona de cultură a pomilor și sunt cu atât mai vulnerabili la valorile
extreme, cu cât acestea se înregistrează cu o frecvență mai redusă. Creșterea și rodirea pomilor
este inhibată mult mai des de condițiile nefavorabile de mediu decât de particularitățile
genotipului, astfel încât productivitatea reală este mult sub cea potențială, statuată genetic
(Kozlowski et al., 1991). De aceea, după compararea valorilor absolute ale anului agricol cu
normalele parametrilor meteorologici importanți, vom utiliza probabilitățile pentru
evidențierea intervalelor critice din sezonul de vegetație. De foarte multe ori, în tehnologiile
plantelor perene, creșterea și dezvoltarea pomilor, cantitatea și calitatea recoltei de fructe,
sunt determinate în mod semnificativ de modul în care fenomenele extreme (cu probabilitate
de înregistrare foarte redusă) afectează procesele fiziologice ale pomilor în perioada în care
acestea s-au produs.
Am avut la dispoziție pentru această analiză, baze de date climatologice zilnice
colectate de pe platforma meteorologică a Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru
Pomicultură Pitești, Mărăcineni, începând cu anul 1969 (48 de ani de observații neîntrerupte).
Începând cu anul 2006, a intrat în serviciu și o stație meteorologică automată (WatchDog
900ET), din 2010 o stație iMetos ag, iar din 2015 stația WatchDog 2900 ET, ultimele două cu
posibilitatea de a transmite datele colectate prin telefonia mobilă (GPRS). Această platformă
meteorologică se află la o distanță mică de experiențele înființate în cadrul acestui proiect: la
200 m de piersic și la 800 m de experiențele cu specii de arbuști fructiferi (afin, coacăz negru,
mur cu ghimpi și scorușul negru).
Din datele zilnice s-au calculat mediile lunare, calendaristice și pentru intervalul 1
octombrie - 30 septembrie (an agricol), ale următorilor parametri meteorologici: temperatura
medie și maximă a aerului (colectată la 2 m de la nivelul solului), amplitudinea termică a
aerului (temperatura maximă minus temperatura minimă), numărul orelor de strălucire a
soarelui, umezeala aerului, cantitatea de precipitații atmosferice, evapotranspirația potențială
de referință (iarbă), calculată cu ajutorul ecuațiilor Penman - Monteith din programul Instat+
v3.37 și deficitul pluviometric, reprezentând diferența dintre ETo - PM și cantitatea de
precipitații căzută. De asemenea, s-au utilizat probabilitățile din cauza sporului informațional
pe care acestea îl conțin prin raportarea continuă la totalitatea evenimentelor înregistrate în
ultimii 48 de ani, intervalul fiind considerat reprezentativ pentru condițiile climatice specifice
zonei Mărăcineni. În cuprinsul raportului intensitatea legăturii dintre indicatorii biologici s-a
stabilit cu ajutorul coeficienților de corelație și determinație simpli.
Starea normală, sau medie multianuală, este prezentată într-o climadiagramă (figura 6)
adaptată după Walter, (1974), care cuprinde evoluția lunară în ultimii 48 de ani a
temperaturilor medii ale aerului, a sumei precipitațiilor și a sumei evapotranspirației potențiale
de referință Penman - Monteith (ETo-PM), în zona în care se desfășoară cercetările. Se poate
observa în partea de sus a climadiagramei, că temperatura medie a aerului, pe intervalul pe
care există date climatologice, a fost de 9,9ºC, iar suma precipitațiilor anuale de 677,3 mm.
Tot figura 6, evidențiază și extremele termice astfel (partea stângă a graficului, de sus
în jos): temperatura maximă absolută înregistrată în aer a fost de 38,8ºC (04 iulie 2000), media
maximelor lunii celei mai calde (iulie) de 27,8ºC, amplitudinea termică medie zilnică de 11,5ºC,
media minimelor lunii celei mai reci (ianuarie) de -5,0ºC și temperatura minimă absolută 24,4ºC (13 și 17 ianuarie 1985).
În ceea ce privește regimul hidrologic, caracterizat aici prin diferența dintre valorile
lunare ale ETo-PM și ale precipitațiilor, se separă două sezoane distincte: unul de toamnă iarnă (5 luni, din octombrie până în februarie) cu excedent pluviometric de 120 mm și altul mai
lung, de primăvară - vară (7 luni, din martie până în septembrie) cu un însemnat deficit de
precipitații (150 mm). Cele mai secetoase luni sunt iulie cu un deficit de 45,1 mm și august cu
44,6 mm (aproximativ 60 % din deficitul anual concentrat în doar două luni), urmate de iunie
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cu 21,2 mm și mai cu doar 17,5 mm. În aceste condiții, chiar și pe normala zonei, gradul de
favorabilitate al climatului din punctul de vedere al regimului hidrologic, rămâne destul de
scăzut pentru speciile perene care trebuie să se adapteze excesului de apă din sol din perioada
de iarnă – primăvară, dar și secetei accentuate din iulie și august.
Pentru a putea compara, la nivel de indicatori medii lunari, condițiile climatice cu
valorile anului agricol 2015-2016, am prezentat și figura 7, care se va trata comparativ cu figura
6. Din punct de vedere termic, întregul an agricol, urmează trendul manifestat în ultimii 30 de
ani de încălzire a vremii: temperatura medie a anului agricol a fost de 11,7ºC, deci cu 1,8ºC
mai ridicată decât normala. Prin abaterile cele mai mari ale valorilor medii lunare față de
normală, se remarcă luna februarie, care a avut cu 5,5ºC peste normală, situația fiind generală
pentru întreaga țară. De asemenea cantitatea de precipitații a anului agricol a fost cu 97,8 mm
mai mare decât normala (775,1 mm față de 677,3 mm cât reprezintă normala).

Fig. 6. Climadiagrama anului agricol la Mărăcineni, jud. Argeș

Fig. 7. Evoluția valorilor lunare ale temperaturii, precipitațiilor și evapotranspirației
potențiale Penman-Monteith în anul agricol 2015-2016
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Totuși, din aspectul figurii 7 și din fluctuațiile impresionante ale precipitațiilor, atât de
la o lună la alta, cât și față de normală, putem trage concluzia că sezonul de vegetație al
pomilor, procesele lor de creștere și fructificare, au fost influențate hotărâtor de oscilațiile
precipitațiilor, pe fondul încălzirii generale a lunilor de vară, dar și de temperatura ridicată a
lunii februarie.
Astfel de la intrarea în repausul profund în luna noiembrie 2015 și până în luna mai, mai
ales pe solurile cu conductivitate hidraulică redusă, cum sunt luvosolurile din partea centrală
și de nord a județului Argeș, pomii și arbuștii fructiferi s-au confruntat cu excesul de apă din
sol, cu toate consecințele negative ale acestuia: asfixierea perișorilor absorbanți și oprirea
absorbției elementelor minerale din sol.
Pe aceste soluri starea de vegetație a speciilor de pomi și arbuști fructiferi nu era foarte
favorabilă la sfârșitul lunii iunie datorită excesului de umiditate din sol. Până la sfârșitul lunii
iulie nici nu a fost nevoie de irigare în condițiile de la Mărăcineni, Argeș, așa cum se prezintă
în figura 8. Se poate observa că până în prima decadă a lunii august, potențialul apei solului la
30 cm (SMSB) și 60 cm adâncime (SMSA) a fost între 0 și 20 kPa (kilopascali), deci apropiat de
saturație. Lunile cu cel mai ridicat excedent pluviometric au fost decembrie 2015 cu 69 mm,
martie 2016 cu 50 mm, mai cu 41 mm și ianuarie cu 24 mm, dar și octombrie 2015 cu 17 mm
(figura 2). Din aceeași figură se poate observa că, brusc, în luna iulie se opresc ploile (numai
28 mm față de 82 mm normala), deficitul pluviometric al acestei luni fiind unul excepțional
(112 mm), urmat de cel al lunii august de 66 mm. Se poate observa și în figura 3 că potențialul
apei solului la 30 cm adâncime a urcat în prima decadă a lunii septembrie la 200 kPa. Trecerea
bruscă de la un exces prelungit de apă în sol la deficit accentuat într-un termen foarte scurt,
se înscrie în tendința de accentuare a fenomenelor extreme și de creștere a frecvenței
acestora. Au trebuit pornite sistemele de irigare foarte rapid pentru contracararea lipsei de
apă din sol din lunile august și septembrie.

Fig. 8. Dinamica precipitațiilor (RNF) și a potențialului apei solului la 30 cm adâncime
(SMSB) și la 60 cm adâncime (SMSA), pe platforma meteorologică de la Mărăcineni, Argeș
Comparând valorile lunare ale ultimului an agricol cu întregul eșantion de valori din
perioada anilor 1969 – 2015 prin intermediul probabilităților (figura 9), putem remarca valorile
foarte ridicate pe tot parcursul anului ale temperaturilor, excepție făcând doar lunile ianuarie
și mai cu valori mai reduse chiar decât normala, care în cazul nostru are probabilitatea
apropiată de 0,5. Luna din sezonul de vegetație cu cele mai mari abateri față de valorile
normale a fost iulie, în care s-au asociat temperaturile foarte mari cu insolația crescută, cu o
cantitate de precipitații foarte mică și cu umiditate atmosferică scăzută. În aceste condiții era
de așteptat ca deficitul pluviometric să fie unul excepțional (probabilitate de 92,2%, valori mai
mari ale deficitului întâlnindu-se la Mărăcineni doar o dată la 13 ani. Totuși, nu frecvența
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redusă a unor deficite atât de mari a fost neobișnuită, cât apariția bruscă a acestuia după o
perioadă lungă cu excedent pluviometric.
Pentru a analiza impactul temperaturilor din ce în ce mai crescute din perioada de vară
și prognozate și pentru următorii ani, am alcătuit grafice în care am comparat reperele termice
cardinale ale fiecăreia dintre cele cinci specii analizate, cu dinamica temperaturilor orare din
ultimul sezon de vegetație – până la sfârșitul lunii septembrie. Pragurile temperaturilor
cardinale minime și maxime absolute și optime minime și maxime au fost aplicate pentru cele
cinci specii studiate după tabelul 1, extras din metodologia zonării (Coman și Chițu, 2014).
Temperaturile care depășesc pragul maxim absolut al speciei (vezi tabelul 2), sau cele
care scad sub minimul absolut tolerat de o cultură pomicolă nu omoară planta, dar stopează
sau reduc semnificativ diviziunea celulară ori elongația (creșterea). Când temperaturile revin
la un nivel mai favorabil, diviziunea celulară sau elongația vor reveni și ele la stadiul de
dezvoltare/creștere inițial, cel dinaintea apariției temperaturilor nefavorabile.

Fig. 9. Probabilitatea înregistrării unor valori lunare mai mici decât cele specifice
intervalului 1 octombrie 2015 - 30 septembrie 2016, la Mărăcineni, Argeș (1969-2015)
Tabelul 2. Indicatorii favorabilității climatice pentru unele specii de pomi și arbuști
fructiferi (după Coman și Chițu, 2014)
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Cu cât temperatura nefavorabilă se va situa mai mult în afara intervalului de
favorabilitate maxim și/sau minim stabilit de literatura de specialitate și admis unanim, cu atât
mediul va fi considerat mai nepotrivit pentru respectiva cultură. Ipoteza poate fi contrazisă de
o cultură care este în mod special sensibilă la o anumită temperatură, apărută într-o perioadă
scurtă de timp.
În figurile următoare reperele termice cardinale ale scorușului negru au fost asociate cu
cele ale coacăzului, iar ale murului cu ghimpi cu zmeurul.
În figura 10 se prezintă dinamica favorabilității termice în anul de vegetație 2016 pentru
piersic. Pentru calcularea temperaturilor orare s-au folosit valorile medii, maxime și minime
ale temperaturii aerului înregistrate în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016, iar în lunile
octombrie, noiembrie și decembrie s-au folosit mediile multianuale. S-a calculat pentru fiecare
pentadă din cursul anului, numărul mediu de ore dintr-o zi, în care temperatura orară a aerului
se situează în unul din cele cinci intervale cardinale ale speciei: mai mică decât temperatura
minimă absolută – culoare bleu, între minima absolută și optimul minim – culoare maro deschis,
între optimul minim și cel maxim – culoare verde, între optimul maxim și maximul absolut al
speciei – culoare galbenă și temperaturi mai ridicate decât maximul absolut al speciei – culoare
maro roșcat. La piersic temperaturile ridicate ale anului 2016 au fost favorabile creșterii și
dezvoltării plantelor, datorită numărului mare de ore din zi în care temperaturile orare au fost
cuprinse între optimul minim și maxim (1.756 ore, aproximativ 20% din anul calendaristic,
culoarea verde cu numărul mediu de ore pe zi cu temperatura aerului cuprinsă între 20 și 33ºC).
Intervalul cu cele mai favorabile temperaturi a fost 30 iunie – 20 septembrie, în care s-au
înregistrat peste 10 ore în intervalul dintre optimul minim și maxim, diferența până la 24 ore
fiind ocupată cu temperaturile din intervalul minim absolut – optim minim (7-20ºC). În acest
ultim interval de temperaturi s-au acumulat în cursul întregii perioade de vegetație 3.909 ore,
adică 44,5% din durata anului calendaristic.

Figura 10. Dinamica numărului mediu pentadal de ore din zi, cu temperatura cuprinsă
între reperele cardinale ale speciei piersic (7, 20, 33, 35ºC, pentru minimul absolut, optimul
minim, optimul maxim și maximul absolut).
Totuși, a existat între 25 aprilie și 10 mai, o perioadă mai rece, în care numărul orelor
cu temperaturi optime a fost de numai o oră pe zi. De asemenea au existat și scurte perioade
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(20 iunie și prima pentadă a lunii august) în care au apărut câte o oră pe zi peste optimul maxim
al speciei de 33ºC, în total pe an numai 20 ore între optimul maxim și maximul absolut (între
33 și 35ºC).
Putem trage concluzia că, din punct de vedere termic, pe perioada de vegetație, anul
2016 a fost favorabil pentru cultura piersicului în zona Mărăcineni, Argeș. Cu toate acestea,
evenimentele critice pentru această cultură în zona în care se efectuează studiul, rămân
înghețurile târzii de primăvară.
Din figura 11, se poate observa că pentru specii de climat mai răcoros, cum sunt
coacăzul și scorușul negru, anul 2016 nu a fost prea favorabil din punct de vedere termic.
Temperatura optimă maximă a acestor specii este cu 8ºC mai scăzută decât a piersicului, iar
maxima absolută cu 5ºC. Din acest motiv în perioada 10 iunie – 20 septembrie s-au înregistrat
în total 196 ore cu temperaturi peste maximul absolut al speciilor (30ºC). Chiar dacă numărul
de ore pe zi al acestor temperaturi excesive, nu a fost mai mare de 5 ore, totuși au fost
suficiente pentru a opri procesele de diviziune celulară și fotosinteză și a intensifica respirația.
S-a semnalat în același interval și prezența unui număr ridicat de ore din intervalul optim maxim
– maxim absolut (671 ore, sau 7,6% din anul calendaristic). Deși numărul de ore din intervalul
optim este mai ridicat decât la piersic (1.835 ore, sau 20,9% din durata anului calendaristic),
acest interval se suprapune cu cel afectat de stres termic și prezentat anterior, iar plantele nu
pot se pot reface rapid în perioada cu temperaturi potrivite. Consecința acestui stres termic și
radiativ accentuat a fost apariția unor zone de decolorare (arsuri) pe frunzele din partea
superioară a tufei, mai ales la cultura coacăzului (fig. 12).
În concluzie, cultura acestor specii în zona Mărăcineni, este afectată din ce în ce mai
intens odată cu încălzirea verilor, de stresul valurilor de căldură. Se impune, având în vedere
și prognozele climatologice pe termen mediu ale Administrației Naționale de Meteorologie,
București, să adăugăm în tehnologiile acestor specii măsuri speciale de protecție împotriva
arșiței și a radiației solare accentuate. Alegerea acestor secvențe tehnologice și impactul
acestora asupra optimizării condițiilor de creștere și dezvoltare, vor face obiectul studiilor din
fazele următoare.

Figura 11. Dinamica numărului mediu pentadal de ore din zi, cu temperatura cuprinsă
între reperele cardinale ale speciei coacăz negru și scoruș negru (5, 17, 25, 30ºC, pentru
minimul absolut, optimul minim, optimul maxim și maximul absolut).
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Figura 12. Arsuri provocate de radiația solară intensă, combinată cu temperaturile
ridicate și irigarea la un interval mai mare de timp, în poligonul experimental de coacăz negru
În figura 13 se prezintă impactul dinamicii temperaturii asupra celor cinci intervale de
favorabilitate termică pentru afinul cu tufa înaltă. Se poate remarca faptul că, spre deosebire
de specia autohtonă care este răspândită în zona montană și are cerințe termice reduse, afinul
cu tufa înaltă are optimul maxim mai mic doar cu 3ºC față de piersic și mai mare cu 5ºC față
de coacăzul negru. Neobișnuit este faptul că maximul absolut al speciei este foarte ridicat
(42ºC), poate și datorită frunzelor lucioase, care reflectă radiația solară directă excesivă. Se
poate observa din fig. 13 că perioada cu stres termic din vară (temperaturi peste optimul maxim
- 30ºC), a început în 2016 cu 10 iunie și s-a terminat la mijlocul lunii septembrie (aproape 3
luni și jumătate), acumulându-se totuși un număr redus de 196 ore peste optimul maxim. Afinul
a beneficiat, pe de altă parte, de cel mai mare număr de ore din intervalul optim (2.143 ore,
sau 24,4% din durata întregului an calendaristic). Deci, condițiile de temperatură ale anului
2016 la Mărăcineni, Argeș, au fost relativ favorabile acestei culturi.

Figura 13. Dinamica numărului mediu pentadal de ore din zi, cu temperatura cuprinsă
între reperele cardinale ale speciei afin cu tufa înaltă (7, 18, 30, 42ºC, pentru minimul absolut,
optimul minim, optimul maxim și maximul absolut).
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Figura 14. prezintă impactul acelorași condiții termice asupra murului cu ghimpi, asociat
aici cu zmeurul. Aceasta specie are reperele cardinale de temperatură cele mai scăzute.
Temperaturile minime absolute (5ºC) și cele optime minime (17º) sunt similare cu ale
coacăzului, dar optimul maxim (23ºC) și maximul absolut (28ºC), sunt, ambele, mai coborâte
cu 2ºC față de coacăz. Este deci, o specie de climat mai răcoros, chiar și decât coacăzul negru.

Figura 14. Dinamica numărului mediu pentadal de ore din zi, cu temperatura cuprinsă
între reperele cardinale ale speciei mur cu ghimpi asimilată cu zmeurul (5, 17, 23, 28ºC, pentru
minimul absolut, optimul minim, optimul maxim și maximul absolut).
În condițiile valurilor de căldură ale anului 2016, s-au acumulat în total 461 ore peste
maximul absolut, cel mai ridicat număr de ore dintre toate speciile în acest interval și cel mai
accentuat stres termic. Într-o perioadă lungă, pe cuprinsul lunilor iunie, iulie, august și prima
jumătate a lui septembrie, s-au înregistrat 6-8 ore pe zi de stres termic și radiativ accentuat.
Numărul de ore între optimul maxim și maximul absolut a fost de asemenea, cel mai ridicat,
acumulându-se 712 ore, sau aproximativ 6% din numărul de ore al întregului an. De aceea,
numărul de ore din intervalul optim a fost cel mai scăzut dintre toate speciile analizate – 1.529
ore, adică 17,4% din durata anului calendaristic.
Putem concluziona că figurile prezentate se constituie într-o imagine edificatoare a
perioadelor cu stres termic din cuprinsul sezonului de vegetație a diferitelor specii de pomi și
arbuști fructiferi.
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2.2. Evoluția stresului climatic din perioada octombrie 2016 – septembrie 2017
2.2.1. Evoluția factorilor meteorologici în perioada octombrie 2016 – iunie 2017
Pentru a putea analiza comportarea pomilor și arbuștilor fructiferi în sezonul de repaus
2016-2017 și cel de vegetație 2017, vom compara, într-o primă evaluare, valorile medii lunare
ale parametrilor meteorologici din cadrul primei părți a anului agricol 1 octombrie 2016 – 31
mai 2017, cu valorile medii multianuale (1969 – 2016) ale acestora. Ne bazăm în această
acțiune, ca și în anul anterior, pe ipoteza că plantele se adaptează și pot suporta valorile
factorilor meteorologici care apar cu o frecvență mai ridicată în zona de cultură a pomilor și
sunt cu atât mai vulnerabili la valorile extreme, cu cât acestea se înregistrează cu o frecvență
mai redusă.
Și de această dată, după compararea valorilor absolute ale anului agricol cu normalele
parametrilor meteorologici importanți, vom utiliza probabilitățile pentru evidențierea
intervalelor critice din sezonul de vegetație. În multe cazuri, în tehnologiile plantelor perene,
creșterea și dezvoltarea plantelor, dar mai ales cantitatea și calitatea recoltei de fructe, sunt
determinate de gradul în care fenomenele climatice extreme afectează procesele fiziologice
ale pomilor din perioada în care acestea s-au produs.
Analiza valorilor medii lunare
În analiza oscilației valorilor lunare, am luat ca reper pentru comparația cu perioada 1
octombrie 2016 - 20 iunie 2017, starea normală, sau medie multianuală, care cuprinde evoluția
lunară în ultimii 49 de ani a temperaturilor medii ale aerului, a sumei precipitațiilor și a sumei
evapotranspirației potențiale de referință Penman - Monteith (ETo-PM), în zona în care se
desfășoară cercetările. Temperatura medie multianuală (1969-2016) a aerului, pe intervalul de
analiză (octombrie – mai) pentru care există date climatologice (figura 15), a fost de 5,5ºC, iar
suma precipitațiilor de 381,0 mm. Comparativ cu aceste valori, intervalul 01.10.2016 –
31.05.2017 (figura 16) a fost doar cu 0,1ºC mai rece, dar mai sărac în precipitații, cu 19,1 mm
(361,9 mm față de 381,0 mm cât reprezintă normala intervalului octombrie – mai).

Fig. 15. Evoluția valorilor lunare, medii multianuale, ale temperaturii, precipitațiilor și
evapotranspirației potențiale Penman-Monteith la Mărăcineni, Argeș (1969-2016)
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Fig. 16. Evoluția valorilor medii lunare ale temperaturii, precipitațiilor și
evapotranspirației potențiale Penman-Monteith în perioada 1.10.2016 – 31.05.2017 la
Mărăcineni, Argeș
Cele mai mari abateri ale temperaturilor medii lunare față de valorile normale, s-au
înregistrat în lunile ianuarie, cu 3,3ºC mai mică (-4,5ºC față de -1,2ºC normala), dar mai ales
în luna martie, cu 3,9ºC mai mare (8,5ºC față de 4,7ºC normala). Dacă urmărim figura 17 care
prezintă probabilitățile de înregistrare a valorilor medii lunare, comparativ cu lunile celorlalți
ani ai intervalului 1969 – 2016, observăm că probabilitatea temperaturilor lunii ianuarie este
de numai 6,3% (valori inferioare putându-se înregistra doar o dată la aproximativ 16 ani), iar a
lunii martie de 95,6% (valori mai mari ar putea apărea doar o dată la aproximativ 23 de ani).

Figura 17. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori lunare mai mici decât cele specifice
intervalului 1 octombrie 2016 - 31 mai 2017, la Mărăcineni-Argeș
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În același timp amplitudinile termice medii diurne au fost foarte ridicate față de
normală în tot intervalul decembrie 2016 – aprilie 2017 (probabilități cuprinse între 83,8% –
februarie 2017 și 98% - decembrie 2016).
Mai atrage atenția umiditatea atmosferică foarte scăzută și prelungită, începând cu luna
decembrie și continuând până în aprilie (figura 17). Probabilitățile umidității atmosferice au
fost excepțional de scăzute în lunile decembrie (P≤0,03%, umiditate atmosferică 65,4% față de
82,7% normala) și în ianuarie (P≤0,15%, umiditate atmosferică 63,8% față de 81,5% normala).
Cantitatea de precipitații a fost, de asemenea, mai redusă cu 19,1 mm față de valorile
normale (361,9 mm față de 381 mm), în tot intervalul decembrie 2016 – aprilie 2017
(probabilități lunare fiind cuprinse între 12,2% și 41,5%). În luna mai însă, s-a semnalat o
cantitate mai mare de precipitații față de normală (128 mm, față de 82 mm, plusul înregistrat
de 46 mm având o probabilitate de 85,5%).
În ceea ce privește regimul hidrologic al perioadei analizate, excedentul pluviometric
de 136 mm a fost mai mare cu 17 mm față de normală și s-a înregistrat în ultimele două luni
de toamnă ale anului 2016 (47 mm în octombrie 2016, probabilitate de 27,2% și 42 mm în
noiembrie 2016, probabilitate 31%), precum și în luna mai a anului curent (34 mm, cu o
probabilitate de 16,2%, fenomen mai rar pentru că în mod normal în luna mai se înregistrează
un deficit pluviometric de 15 mm. În mod normal, perioada cu excedent pluviometric se
prelungește din toamnă până în luna februarie, nedepășind 34 mm pe lună (decembrie).
Deficitul pluviometric însumat al perioadei analizate a depășit cu 28 mm valorile
normale (54 mm față de 26 mm normala) și s-a semnalat mai ales în lunile martie (33 mm față
de numai 3 mm normala) și aprilie (19 mm față de 7 mm normala). De altfel, deficitul
pluviometric a început în luna decembrie 2016 și s-a prelungit până în aprilie 2017,
probabilitățile fiind cuprinse între 63,1% în aprilie și 87,5% în martie.
Abateri mari față de valorile normale a înregistrat și durata de strălucire a soarelui.
Aceasta a avut valori superioare mediei în tot intervalul decembrie 2016 – aprilie 2017, cea mai
mare abatere fiind în luna decembrie 2016 (probabilitatea de 97,9%, valori superioare
întâlnindu-se doar o dată la 48 de ani).
Analiza valorilor medii decadale
În ceea ce privește temperaturile aerului (fig. 18), se remarcă lunile de toamnă care au
fost în general normale, după care au urmat lunile decembrie 2016 și ianuarie 2017 constant
mai reci decât în mod obișnuit, care au asigurat, spre deosebire de anii precedenți, un repaus
profund al pomilor fără perioade calde de decălire și, în general, fără accidente climatice.

Figura 18. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori decadale mai mici decât cele
specifice intervalului 1 octombrie 2016 - 20 iunie 2017, la Mărăcineni-Argeș
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Apoi primele două decade ale lunii februarie au fost normale din punct de vedere
termic, dar începând cu decada a treia și până în prima decadă a lunii aprilie temperaturile
medii, maximă și minime decadale ale aerului au fost mult mai calde decât în mod obișnuit
(probabilități cuprinse între 58,1% în prima decadă a lunii aprilie și 93,3% în prima decadă a
lunii martie), favorizând pornirea rapidă în vegetație a pomilor și expunerea acestora acțiunii
nefavorabile a înghețurilor târzii, așa cum se va întâmpla la sfârșitul lunii aprilie. Luna mai a
fost normală termic dacă considerăm mediile, dar a avut minime mai ridicate decât în mod
normal (probabilități între 61,6% și 83,7%). Apoi în prima decadă a lunii iunie temperaturile au
crescut brusc (probabilități de 89,8% pentru medii), odată cu scăderea anormală a
precipitațiilor, creându-se condiții pentru apariția prematură a fenomenului de secetă.
Durata de strălucire a soarelui a avut, aproape constant, valori ale probabilităților peste
normală (50%), începând cu prima decadă a lunii decembrie 2016 și până în prima decadă a
lunii aprilie 2017, pentru ca în luna iunie să crească din nou la valori peste medie. În același
timp umiditatea atmosferică a fost, tot constant, foarte scăzută, mai ales în lunile decembrie
2016 și ianuarie 2017, dar și în primele două decade ale lunii iunie.
Analiza valorilor medii pentadale
Aceeași oscilație a temperaturilor medii și extreme, dar pentru un interval mai scurt de
numai 5 zile, este prezentată în figura 19. Se delimitează aici, spre deosebire de figura
anterioară, temperaturile scăzute din pentada a doua a lunii ianuarie care au provocat pierderi
reduse de muguri de rod, ele venind pe un fond constant de temperaturi coborâte care au
menținut pomii bine căliți, dar și minimele din ultima pentadă a lunii martie și mai ales
temperaturile excepțional de scăzute ale pentadelor 4 și 5 ale lunii aprilie 2017. Se poate
observa cum în pentada a cincea a lunii aprilie (intervalul 20-25 aprilie), media temperaturilor
minime a coborât la Mărăcineni, Argeș la -0,32ºC, o valoare excepțional de scăzută pentru
sfârșitul lunii aprilie, care a provocat la scara întregii țări un accident climatic grav, cu pagube
mari în aproape toate zonele țării și la majoritatea speciilor de pomi și arbuști fructiferi.
Caracterul de fenomen rar este bine descris de probabilitatea foarte scăzută a
temperaturilor minime ale aerului de numai 0,9% (valori mai mici pot să apară în zonă doar o
dată la aproximativ 111 ani).

Figura 19. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori pentadale mai mici decât cele
specifice intervalului 1 octombrie 2016 - 20 iunie 2017, la Mărăcineni-Argeș
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De asemenea, se pot vedea probabilitățile ridicate ale temperaturilor (peste 85%),
începând cu a doua jumătate a lunii februarie care au accelerat dinamica fenologică a pomilor,
contribuind astfel la accentuarea dăunărilor provocate de accidentul climatic rar din pentada
a cincea a lunii aprilie.
Se mai pot remarca din aceeași figură probabilitățile ridicate ale radiației solare
începând cu luna decembrie 2016, normale în luna mai și foarte ridicate ale lunii iunie (88,3%
până la 90%), dar și umiditatea scăzută a aerului. De asemenea, după o lună mai cu umiditate
atmosferică și precipitații mai ridicate decât normala, a urmat scăderea bruscă a valorilor celor
doi parametri meteorologici în luna iunie.
Analiza valorilor medii zilnice
Pentru a putea descrie cu mai multă precizie cele două accidente climatice (înghețuri
târzii) apărute pe 27 – 28 martie și 21 – 22 aprilie, am prezentat grafice cu probabilitățile
zilnice. Se poate vedea că intervalul cu temperaturi medii, maxime și minime foarte ridicate
care începe pe 22-23 februarie (figura 20), este întrerupt doar pentru 3 zile în luna martie când
s-au înregistrat primele înghețuri târzii și pentru aproape 9 zile, între 17 și 25 aprilie când s-a
înregistrat cel mai grav accident climatic al lunii aprilie de când se fac observații climatologice
la ICDP Pitești, Mărăcineni (49 de ani, între 1969 și 2017).
Dacă pe data de 27 martie temperatura a scăzut la -2,9ºC, probabilitatea minimelor
fiind de 6% (temperaturi mai reduse pot să apară în zonă doar o dată la aproximativ 17 ani), pe
22 aprilie temperatura a scăzut în adăpostul meteorologic la -3,6ºC, iar în livadă la -4,2ºC,
probabilitatea repetării unui asemenea fenomen fiind de numai 0,9%. În condițiile în care
temperaturile minime ale lunii aprilie nu prezintă vreo tendință de evoluție statistic asigurată,
valori mai scăzute decât cele înregistrate în acest an în perioada 20-25 aprilie, pot să apară o
dată la 111 ani. Intervalul cu temperaturi excepțional de scăzute a fost de asemenea, foarte
lung (figura 21). Media zilei de 21 aprilie a avut o probabilitate foarte redusă de numai 0,4%
(3,2ºC), iar a maximelor zilei de 20 aprilie de 0,9% (5,1ºC).
Se mai pot remarca din aceeași figură probabilitățile ridicate ale radiației solare
începând cu luna decembrie 2016, dar și umiditatea scăzută a aerului.

Figura 20. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori zilnice mai mici decât cele specifice
intervalului 1 februarie - 30 aprilie 2017, la Mărăcineni-Argeș
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Figura 21. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori zilnice mai mici decât cele specifice
lunii aprilie 2017, la Mărăcineni-Argeș
Așa cum se poate observa din figura 22, în anul 2017, temperatura medie a minimelor
intervalului 20 – 25 aprilie a fost cea mai scăzută din ultimii 50 de ani, la Mărăcineni.

Figura 22. Dinamica multianuală a temperaturilor minime pentadale ale aerului din
intervalul 20 – 25 aprilie la Mărăcineni (1969-2017)
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2.2.2. Impactul factorilor meteorologici din intervalul 1 octombrie 2016 – 20 iunie 2017
asupra organelor generative la pornirea în vegetație (accidente climatice)
Pentru a putea interpreta corect dăunările provocate de accidentele climatice survenite
în perioada menționată, am prezentat în figura 23, temperaturile limită de rezistență a
organelor generative ale pomilor, pentru două paguri de dăunare: 10% muguri, flori, fructe
afectate și 90% organe generative afectate. Tabelul este preluat după: Marion Murray (2011).
Critical Temperatures for Frost Damage on Fruit Trees. IPM-012-11, February 2011. Utah State
University Extension and Utah Plant Pest Diagnostic Laboratory

Figura 23. Temperaturile critice pentru apariția dăunărilor cauzate de înghețuri la speciile
pomicole, după o expunere de 30 minute*
În urma analizei efectuate, s-au semnalat pagube însemnate în plantațiile pe rod, așa
cum au fost prezentate în tabelul 4. Toate aceste pagube au fost agravate de avansul fenologic
(7 – 10 zile) al speciilor pomicole din acest an, provocat de temperaturile foarte ridicate
înregistrate în luna martie și în prima jumătatea a lunii aprilie.

Figura 24. Temperatura aerului (2 m de la sol) înregistrată în perioada 16-22 aprilie
2017 la senzorii de înghețuri ai stației meteorologice iMetos ag, Pessl Instruments (ICDP
Pitești, Mărăcineni)
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Figura 25. Temperatura aerului (2 m de la sol) înregistrată în data de 22 aprilie 2017 la
micro senzorii de temperatură ai înregistratorului WatchDog 400 (Stolnici, Jud. Argeș)
Pagubele au fost cu atât mai însemnate cu cât specia pomicolă s-a aflat într-un stadiu
fenologic mai avansat, iar temperaturile aerului au fost mai coborâte (figurile 24 și 25).
S-au prezentat în tabelul 3 temperaturile medii și extreme ale aerului (2 m de la nivelul
solului) din luna aprilie, care au determinat înghețarea organelor florale și a fructelor tinere
ale pomilor. Cele mai scăzute temperaturi, până la -4,4ºC, dar și cele mai mari pagube, s-au
înregistrat în zona dealurilor subcarpatice, mai ales ale Subcarpaților Meridionali (Voinești,
Mărăcineni, Stolnici etc.).
Tabelul 3
Temperaturile medii și extreme ale aerului din luna aprilie 2017, care au provocat
pagube în plantațiile pomicole ale ICDP Pitești, Mărăcineni
Unitatea
ICDP Pitești

Ziua

Temperatura medie
zilnică (°C)

17
18
19
20
21
22
23
24

6,3
5,5
4,2
2,6
3,2
6,1
7,5
7,0

Extreme ale temperaturii aerului (2 m, ºC)
minima zilei (°C)
maxima zilei (°C)
3
0,8
0,4
-1,7
-3,7
-4,2
-0,3
-2,2

10,7
8,9
6,6
5,1
9,5
16
15,1
14,8

Pagubele înregistrate de ICDP Pitești au fost cuprinse în tabelul 4 și sunt următoarele:
Piersic – pagubele au fost foarte ridicate datorită sensibilității mari a fructelor tinere la
înghețuri: la Mărăcineni pagubele s-au situat între 80 și 84% în funcție de soi (figura 26), iar la
SCDP Vâlcea producția a fost total compromisă. Cele mai mici pagube, s-au semnalat la SCDP
Constanța (până la 15% pagube, provocate de temperaturi de -0,4ºC), dar și la SCDP Iași;
Caisul aflat la fenofaza de fruct tânăr a fost total afectat la SCDP Voinești și SCDP
Vâlcea. Pagube mari de 85% s-au semnalat la SCDP Iași și cuprinse între 70 și 80% la SCDP
Băneasa. La SCDP Constanța nu s-au semnalat pagube;
De asemenea, soiul de coacăz negru Ronix de la Mărăcineni a pierdut 93% din fructele
tinere datorită înghețurilor (figura 27).
Afinul aflat în perioada de înflorire nu a fost afectat de înghețurile târzii din zilele de
21 și 22 aprilie 2017 (figura 28).
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Tabelul 4
Centralizatorul pagubelor provocate la speciile studiate în proiect de înghețurile târzii din perioada 17 – 24 aprilie 2017 (ICDP Pitești,
Mărăcineni, Argeș)
Stațiunea

Specia

Mărăcineni Piersic
Mărăcineni Piersic
Mărăcineni Coacăz
negru
Mărăcineni Afin

Soiul

Portaltoiul

Filip
Adaptabil
Redhaven Adaptabil
Ronix

Vârsta
plantației
5
5
3

Fig. 26. Fructe tinere de piersic – soiul Redhaven, neafectate și
afectate de înghețurile târzii din 21-22 aprilie 2017 (Mărăcineni,
Argeș)

Fenofaza organelor
generative în data de 22
aprilie
fruct tânăr
fruct tânăr
fruct tânăr

Cea mai scăzută temperatură
din aer, a intervalului 17-24
aprilie (ºC)
-4,2
-4,2
-4,2

Pagube înregistrate (procent de
flori/fructe afectate de
înghețurile târzii)
84
80
93

înflorire

-4,2

0

Fig. 27. Fructe tinere de coacăz negru – soiul
Ronix, neafectate și afectate de înghețurile
târzii din 21-22 aprilie 2017 (Mărăcineni,
Argeș)

Fig. 28. Floare de afin – soiul Delicia,
neafectată de înghețurile târzii din 2122 aprilie 2017 (Mărăcineni, Argeș)
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2.2.3. Evoluția factorilor meteorologici în perioada de vegetație iulie – septembrie 2017 și
impactul acestora asupra speciilor pomicole
Analiza valorilor medii lunare
În analiza oscilației valorilor lunare, am luat ca reper pentru comparația cu perioada 1
octombrie 2016 – 30 septembrie 2017, starea normală, sau medie multianuală – an agricol, care
cuprinde evoluția lunară în ultimii 49 de ani a temperaturilor medii ale aerului, a sumei
precipitațiilor și a sumei evapotranspirației potențiale de referință Penman - Monteith (EToPM), în zona în care se desfășoară cercetările. Temperatura medie multianuală (1969-2016) a
aerului, pentru anul agricol pentru care există date climatologice proprii (figura 29), a fost de
9,9ºC, iar suma precipitațiilor de 679,2 mm. Comparativ cu aceste valori, intervalul octombrie
2016 – septembrie 2017 (figura 30) a fost cu 0,5ºC mai cald, urmând tendințele climatice ale
ultimilor 30 de ani, dar mai sărac în precipitații, cu 79,9 mm (599,3 mm față de 679,2 mm cât
reprezintă normala intervalului octombrie – septembrie).
Cele mai mari abateri ale temperaturilor medii lunare față de valorile normale (19692016), s-au înregistrat astfel: negative numai în luna ianuarie, cu 3,3ºC mai mică (-4,5ºC față
de -1,2ºC normala), iar pozitive în lunile martie, cu 3,9ºC mai mare decât normala (8,5ºC față
de 4,7ºC normala), în luna iunie cu 2,5 ºC mai mare decât normala (21,3ºC față de 18,7ºC
normala), dar și în luna august cu 2,3ºC peste normală (22,1ºC față de 19,8ºC normala). Dacă
urmărim figura 31 care prezintă probabilitățile de înregistrare a valorilor medii lunare,
comparativ cu lunile celorlalți ani ai intervalului 1969 – 2016, observăm că probabilitatea
temperaturilor lunii ianuarie este de numai 6,3% (valori inferioare putându-se înregistra doar o
dată la aproximativ 16 ani), iar a lunii martie de 95,6% (valori mai mari ar putea apărea doar o
dată la aproximativ 23 de ani). O confirmare, însă, a tendinței de încălzire a climei în lunile de
vară, o reprezintă probabilitățile foarte ridicate ale intervalului iunie – septembrie. În toate
aceste luni probabilitatea temperaturilor medii a depășit 82%, fiind cea mai ridicată în lunile
iunie – 98,3% (o lună iunie mai caldă poate să apară doar o dată la 59 de ani) și august 94,6%
(lună mai caldă doar o dată la 18 ani). De altfel, în luna august s-a corectat temperatura maximă
absolută a acestei luni la Mărăcineni cu 0,2ºC, în ziua de 5 august înregistrându-se 38,2ºC.

Fig. 29. Evoluția valorilor lunare, medii multianuale pe anul agricol 2016-2017, ale
temperaturii, precipitațiilor și evapotranspirației potențiale Penman-Monteith la Mărăcineni,
Argeș
31

Fig. 30. Evoluția valorilor medii lunare ale temperaturii, precipitațiilor și
evapotranspirației potențiale Penman-Monteith în perioada 1.10.2016 – 30.09.2017 la
Mărăcineni, Argeș

Figura 31. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori lunare mai mici decât cele specifice
intervalului 1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2017, la Mărăcineni-Argeș
În același timp amplitudinile termice medii diurne au fost foarte ridicate față de
normală în tot intervalul decembrie 2016 – aprilie 2017 (probabilități cuprinse între 83,8% –
februarie 2017 și 98% - decembrie 2016), dar și în lunile iunie și august (probabilități ≤ de 93,4%
și respectiv 91,3%).
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Mai atrage atenția umiditatea atmosferică foarte scăzută și prelungită, începând cu luna
decembrie și continuând până în aprilie, dar și în toate lunile de vară și septembrie (figura 31).
Probabilitățile umidității atmosferice au fost excepțional de scăzute în lunile iunie (P≤5,9%,
umiditate atmosferică 64,9% față de 72,8% normala), în august, dar mai ales în septembrie
(P≤3,2%, umiditate atmosferică 66,7% față de 76,5% normala).
Cantitatea de precipitații a fost, de asemenea, mai redusă cu 79,9 mm (599,3 mm față
de 679,2 mm cât reprezintă normala intervalului octombrie – septembrie), probabilități lunare
fiind cuprinse între 19,8% în luna iunie și 32,1% în luna septembrie. În luna mai însă, s-a
semnalat o cantitate mai mare de precipitații față de normală (127,5 mm, față de 79,7 mm,
plusul înregistrat de 47,8 mm având o probabilitate de 85,5%).
În ceea ce privește regimul hidrologic al perioadei analizate, excedentul pluviometric
de 136 mm a fost mai mare cu 17 mm față de normală și s-a înregistrat în ultimele două luni de
toamnă ale anului 2016 (47 mm în octombrie 2016, probabilitate de 27,2% și 42 mm în noiembrie
2016, probabilitate 31%, figura 31), precum și în luna mai a anului curent (34 mm, cu o
probabilitate de 16,2%, fenomen mai rar pentru că în mod normal în luna mai se înregistrează
un deficit pluviometric de 15 mm. În mod normal, perioada cu excedent pluviometric se
prelungește din toamnă până în luna februarie, nedepășind 34 mm pe lună (decembrie).
Deficitul pluviometric însumat al anului agricol analizat, 2016-2017, a depășit cu 118
mm valorile normale (266 mm față de numai 148 mm normala) și s-a semnalat mai ales în lunile
iunie (80 mm față de numai 20,9 mm în mod normal) și august (61 mm față de 45,1 mm
normala). De altfel, deficitul pluviometric a început în luna martie și s-a prelungit până în
septembrie 2017 (probabilitățile pentru deficitul pluviometric fiind cuprinse între 39,7% în iulie
și 85,9% în iunie), fiind întrerupt numai de luna mai, cu un excedent pluviometric de 34 mm.
Abateri mari față de valorile normale a înregistrat și durata de strălucire a soarelui.
Aceasta a avut valori superioare mediei în tot intervalul decembrie 2016 – aprilie 2017, interval
în care cea mai mare abatere față de normală s-a semnalat în luna decembrie 2016
(probabilitatea de 97,9%, valori superioare întâlnindu-se doar o dată la 48 de ani), dar și în
lunile iunie, august și septembrie (probabilități cuprinse între 76,7 și 90,1%).
Analiza valorilor medii decadale
În ceea ce privește temperaturile aerului (figura 32), se remarcă faptul că lunile de vară
și prima lună de toamnă au fost cu mult mai calde decât în mod normal.

Figura 32. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori decadale mai mici decât cele
specifice intervalului 1 octombrie 2016 - 20 iunie 2017, la Mărăcineni-Argeș
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Au existat două decade cu valori ale temperaturii medii, dar și maxime ale aerului, dea dreptul excepțional de calde, cu probabilități de înregistrare de peste 99% (valori mai mari
putându-se înregistra mai rar decât o dată la 100 de ani). Atragem, totuși, atenția că aceste
valori ale probabilităților prezentate ar putea ca pe viitor să fie distorsionate de tendințele de
schimbare accentuată a climatului. Acestea sunt valabile numai în cazul în care climatul nu sar schimba și ar fi identic cu cel din intervalul de analiză, 1969-2016. Datorită schimbărilor
climatice, care se manifestă la scara întregii țări, este foarte posibil ca probabilitățile
prezentate, în condițiile în care lunile de vară se încălzesc în mod semnificativ, cu 0,6-0,7ºC
pe deceniu, să fie mult mai reduse. În acest caz, fenomenele extreme descrise – temperaturi
excepțional de ridicate – să se repete în viitor, după un interval de timp mult mai redus.
Intervalele cu cele mai ridicate temperaturi au fost 20-30 iunie, cu o temperatură medie
de 24ºC și maximă de 32,5ºC și 1-10 august, perioadă în care au apărut frecvente arsuri pe
fructe la majoritatea soiurilor de măr, cu valori foarte ridicate, de 25,4ºC medii și 34ºC maxime.
Valorile prezentate mai înainte sunt medii decadale.
Durata de strălucire a soarelui a avut, aproape constant, valori ale probabilităților peste
normală (50%), începând cu prima decadă a lunii decembrie 2016 și până în prima decadă a
lunii aprilie 2017, pentru ca în din luna iunie să crească din nou la valori peste medie până în a
doua decadă a lunii septembrie. În același timp umiditatea atmosferică a fost, tot constant,
foarte scăzută, mai ales în lunile decembrie 2016 și ianuarie 2017, dar și în toate lunile de vară
și în luna septembrie.
Pe 20 septembrie, după un val de căldură excepțional (probabilitatea temperaturilor
medii și minime de 93,8%), s-a înregistrat un alt accident climatic, grindina de dimensiuni medii
(1-2 cm diametrul greloanelor), care a afectat intens frunzișul tuturor speciilor pomicole din
poligoanele experimentale înființate la P1 - ICDP Pitești.
Analiza valorilor medii zilnice
Pentru a putea descrie cu mai multă precizie localizarea și caracterul extrem al celor
două valuri de căldură din lunile iunie (figura 33) și august (figura 34), dar și pentru a explica
impactul acestora asupra pomilor și fructelor, am prezentat grafice cu probabilitățile zilnice.

Figura 33. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori zilnice mai mici decât cele specifice
lunii iunie 2017, la Mărăcineni-Argeș.
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Figura 34. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori zilnice mai mici decât cele specifice
lunii august 2017, la Mărăcineni-Argeș
Se poate remarca în figura 33 probabilitatea excepțională (valori peste 99%) a
temperaturii medii și maxime din zilele de 29 și 30 iunie. În aceste zile s-au înregistrat practic
valori egale cu maximele absolute ale lunii iunie din ultimii 49 de ani: 36,5ºC în data de 29
iunie, 34,5ºC în ziua de 30 iunie și chiar 36,1º în ziua următoare de 1 iulie 2017.
De asemenea, în figura 34 și 35 s-au evidențiat zilele de 4, 5 și 6 august, zile în care sau depășit valorile maxime absolute ale lunii august din ultimii 49 de ani: 37ºC în data de 4
august, 38,2ºC, maxima absolută (38,0ºC) a lunii corectată în ziua de 5 august și 37,1ºC în ziua
de 6 august.

Figura 35. Dinamica temperaturilor orare ale aerului din intervalul 1 iunie – 30
septembrie 2017 la Mărăcineni
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În această perioadă, un procent ridicat din fructele diferitelor soiuri de măr, au suferit
arsuri de până la gradul 3 (brunificarea epidermei), chiar în condiții de irigare prin picurare de
trei ori pe zi cu norme care să asigure cantitățile de apă pierdute prin evapotranspirație
potențială, corectate cu indicele culturii (condiții ideale de aprovizionare cu apă a solului).
Arsurile apărute pe fructe au fost agravate și de temperaturile maxime foarte ridicate de la
suprafața solului de peste 57ºC, care s-au menținut timp de 3 zile și de viteza redusă a vântului
de sub 8 km/oră.
2.2.4. Urmările pagubelor provocate în pomicultură de înghețurile târzii din zilele de 21 și
22 aprilie 2017
În urma analizei efectuate în faza anterioară, s-au semnalat pagube însemnate în
plantațiile pe rod ale majorității speciilor pomicole, dar mai ales la speciile termofile. Toate
aceste pagube au fost agravate de avansul fenologic (7 – 10 zile) al speciilor pomicole din acest
an, provocat de temperaturile foarte ridicate înregistrate în luna martie și în prima jumătatea
a lunii aprilie.
Pagubele au fost cu atât mai însemnate cu cât specia pomicolă s-a aflat într-un stadiu
fenologic mai avansat, iar temperaturile aerului au fost mai coborâte. S-au prezentat atunci,
pe larg, temperaturile medii și extreme ale aerului din luna aprilie, care au determinat
înghețarea organelor florale și a fructelor tinere ale pomilor. Cele mai scăzute temperaturi,
până la -4,4ºC, dar și cele mai mari pagube, s-au înregistrat în zona dealurilor subcarpatice,
mai ales ale Subcarpaților Meridionali (Voinești, Mărăcineni, Stolnici etc.).
La cea dată pagubele înregistrate de ICDP Pitești, la speciile termofile de pomi și la
arbuștii fructiferi erau următoarele:
Piersic – pagubele au fost foarte ridicate datorită sensibilității mari a fructelor tinere la
înghețuri: la Mărăcineni pagubele s-au situat între 80 și 84% în funcție de soi (Filip și Redhaven),
iar la SCDP Vâlcea producția a fost total compromisă. Cele mai mici pagube, s-au semnalat la
SCDP Constanța (până la 15% pagube, provocate de temperaturi de -0,4ºC), dar și la SCDP Iași;
Caisul aflat la fenofaza de fruct tânăr a fost total afectat la SCDP Voinești și SCDP
Vâlcea. Pagube mari de 85% s-au semnalat la SCDP Iași și cuprinse între 70 și 80% la SCDP
Băneasa. La SCDP Constanța nu s-au semnalat pagube. De asemenea, soiul de coacăz negru
Ronix de la Mărăcineni a pierdut 93% din fructele tinere datorită înghețurilor. Afinul aflat în
perioada de înflorire nu a fost afectat de înghețurile târzii din zilele de 21 și 22 aprilie 2017.
Ulterior, pe parcursul perioadei de vegetație, dăunările semnalate au fost confirmate
prin simptome diferite, în funcție de specie. Astfel la piersic, soiul Redhaven, se pot observa
din figura 36, fructe foarte mici față de fructele normale, cu semințele brunificate, intens
afectate de înghețurile târzii din luna aprilie 2017.

Figura 36. Fructe ale soiului Redhaven: stânga - neafectat sever de înghețurile târzii din
21-22 aprilie și dreapta - grav afectate. În dreapta – jos un fruct secționat cu sămânța
nedezvoltată și brunificată.
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2.2.5. Studiu comparativ privind favorabilitatea termică a anului 2017 față de cea normală
din ultimii 30 de ani (1987-2016), de la Mărăcineni – Argeș, la speciile pomicole
Pentru a analiza impactul temperaturilor din ce în ce mai crescute din perioada de vară
și prognozate și pentru următorii ani, am alcătuit grafice în care am comparat reperele termice
cardinale ale fiecăreia dintre cele cinci specii analizate, cu dinamica temperaturilor orare din
sezonul de vegetație 2017, până la 24 octombrie. Pragurile temperaturilor cardinale minime și
maxime absolute și optime minime și maxime, au fost selectate pentru cele cinci specii studiate
după tabelul 2, extras din metodologia zonării (Coman și Chițu, 2014).
Temperaturile care depășesc pragul maxim absolut al speciei (vezi tabelul 1), sau cele
care scad sub minimul absolut tolerat de o cultură pomicolă nu omoară planta, dar stopează
sau reduc semnificativ diviziunea celulară ori elongația (creșterea). Când temperaturile revin
la un nivel mai favorabil, diviziunea celulară sau elongația vor reveni și ele la stadiul de
dezvoltare/creștere inițial, cel dinaintea apariției temperaturilor nefavorabile. Cu cât
temperatura orară se va situa un timp mai lung în afara intervalului de favorabilitate maxim
și/sau minim stabilit de literatura de specialitate și admis unanim, cu atât intervalul respectiv
va fi considerat mai nepotrivit pentru specia pomicolă analizată. Ipoteza studiului poate fi
nepotrivită la o cultură care este în mod particular sensibilă la o anumită temperatură, apărută
pentru o perioadă scurtă de timp (exemplu înghețurile târzii care pot distruge recolta în doar
câteva ore etc.).
În figurile următoare reperele termice cardinale ale scorușului negru au fost asociate cu
cele ale coacăzului, iar ale murului cu ghimpi cu zmeurul.
În figura 37 se prezintă dinamica favorabilității termice în anul de vegetație 2017 - sus
pentru piersic, comparativ cu favorabilitatea termică medie a ultimilor 30 de ani de la
Mărăcineni. Pentru calcularea temperaturilor orare s-au folosit valorile medii, maxime și
minime ale temperaturii aerului înregistrate în perioada 1 ianuarie – 24 octombrie 2017, iar în
lunile noiembrie și decembrie s-au folosit mediile multianuale (1987-2016). S-a calculat pentru
fiecare pentadă din cursul anului, numărul mediu de ore dintr-o zi, în care temperatura orară
a aerului se situează în unul din cele cinci intervale cardinale ale speciei: mai mică decât
temperatura minimă absolută – culoare bleu, între minima absolută și optimul minim – culoare
maro deschis, între optimul minim și cel maxim – culoare verde, între optimul maxim și maximul
absolut al speciei – culoare galbenă și temperaturi mai ridicate decât maximul absolut al speciei
– culoare maro roșcat. La piersic temperaturile ridicate ale anului 2017 au fost favorabile
creșterii și dezvoltării plantelor, datorită numărului mare de ore din zi în care temperaturile
orare au fost cuprinse între optimul minim și maxim (1.678 ore, aproximativ 19% din anul
calendaristic, culoarea verde cu numărul mediu de ore pe zi cu temperatura aerului cuprinsă
între 20 și 33ºC), cu 110 ore mai mult decât la normală. Intervalul cu cele mai favorabile
temperaturi a fost 30 iunie – 20 septembrie, în care s-au înregistrat peste 10 ore în intervalul
dintre optimul minim și maxim. Totuși începând de la sfârșitul lunii iunie și până la 31 august,
în 2017, spre deosebire de normală, la care nu se înregistrează temperaturi peste optimul
maxim, în 2017 s-au acumulat 45 ore în intervalul optim maxim – maxim absolut și la cele două
valuri de căldură de la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii august, s-au acumulat 27 de ore
peste maximul absolut. În această perioadă stresul termic al pomilor a fost deosebit de
accentuat, cu mult peste valorile normale.
Diferența până la 24 ore a fost ocupată, de obicei, cu temperaturile din intervalul minim
absolut – optim minim (7-20ºC). În acest ultim interval de temperaturi s-au acumulat în cursul
întregii perioade de vegetație 3.761 ore, adică 42,9% din durata anului calendaristic, cu 102
ore mai puțin decât într-un an normal. Totuși, a existat între 20 și 25 aprilie, o perioadă mai
rece, în care numărul orelor cu temperaturi optime a lipsit și s-a produs și cel mai grav accident
climatic al anului – înghețul târziu, care a compromis producția de fructe. Putem trage
concluzia că, din punct de vedere termic, pe perioada de vegetație, anul a fost favorabil pentru
cultura piersicului în zona Mărăcineni, Argeș, exceptând cele două valuri de căldură. Cu toate
acestea, evenimentele critice pentru această cultură în zona în care se efectuează studiul,
rămân înghețurile târzii de primăvară.
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Figura 37. Dinamica numărului mediu pentadal de ore din zi, cu temperatura cuprinsă
între reperele cardinale ale speciei piersic (7ºC- minimul absolut, 20ºC-optimul minim, 33ºCoptimul maxim și 35ºC maximul absolut): sus anul 2017 și jos normala ultimilor 30 de ani 19872016
Din figura 38, se poate observa că pentru specii de climat mai răcoros, cum sunt coacăzul
și scorușul negru, anul 2017 ca și normala, nu a fost prea favorabil din punct de vedere termic.
Temperatura optimă maximă a acestor specii este cu 8ºC mai scăzută decât a piersicului, iar
maxima absolută cu 5ºC. Din acest motiv, în mod normal, în perioada 20 iunie – 31 august se
înregistrează în mod obișnuit în zona Mărăcineni în total 179 ore cu temperaturi peste maximul
absolut al speciilor (30ºC).
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Figura 38. Dinamica numărului mediu pentadal de ore din zi, cu temperatura cuprinsă
între reperele cardinale ale speciilor coacăz negru și scoruș negru (5ºC- minimul absolut, 17ºCoptimul minim, 25ºC- optimul maxim și 30ºC maximul absolut): sus anul 2017 și jos normala
ultimilor 30 de ani 1987-2016
Spre deosebire de distribuția normală a temperaturilor în ultimii 30 de ani, în anul 2017
numărul de ore peste maximul absolut, care semnalează un stres termic accentuat, a fost cu
97 ore mai mare (276 față de 179 ore), mai ales în perioada celor două valuri de căldură
accentuată. În ultima pentadă a lunii iunie s-au înregistrat în medie 6 ore pe zi peste maximul
absolut al speciilor, iar în prima pentadă din august chiar 9 ore pe zi cu temperaturi peste 30ºC.
Numărul foarte mare de ore pe zi al acestor temperaturi excesive, a oprit procesele de diviziune
celulară și fotosinteză și a intensificat respirația plantelor. S-a semnalat în același interval și
prezența unui număr ridicat de ore din intervalul optim maxim – maxim absolut (566 ore în 2017
față de 596 ore normala, sau 6,5% din anul calendaristic). Deși numărul de ore din intervalul
optim în anul 2017, este mai ridicat decât la normală cu 268 ore (1.734 ore față de 1466
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normala), acest interval se suprapune cu cel afectat de stres termic și prezentat anterior, iar
plantele nu se pot reface rapid în perioada cu temperaturi potrivite. Consecința acestui stres
termic și radiativ accentuat a fost și în acest an, apariția unor zone de decolorare (arsuri) pe
frunzele din partea superioară a tufei, mai ales la cultura coacăzului. În concluzie, cultura
acestor specii în zona Mărăcineni, este afectată din ce în ce mai intens odată cu încălzirea
verilor, de stresul valurilor de căldură. Se impune să adăugăm în tehnologiile acestor specii,
măsuri speciale de protecție împotriva valurilor de căldură și a radiației solare accentuate.
În figura 39 se prezintă impactul dinamicii temperaturii asupra celor cinci intervale de
favorabilitate termică pentru afinul cu tufa înaltă. Spre deosebire de specia autohtonă care
este răspândită în zona montană și are cerințe termice reduse, afinul cu tufa înaltă are optimul
maxim mai mic cu 3ºC față de piersic și mai mare cu 5ºC față de coacăzul negru.

Figura 39. Dinamica numărului mediu pentadal de ore din zi, cu temperatura cuprinsă
între reperele cardinale ale speciei afin (7ºC- minimul absolut, 18ºC-optimul minim, 30ºCoptimul maxim și 42ºC maximul absolut): sus anul 2017 și jos normala ultimilor 30 de ani 19872016
Se poate observa din fig. 39 că perioada cu stres termic din vară (temperaturi peste
optimul maxim - 30ºC), a început în 2017 cu 10 iunie și s-a terminat la mijlocul lunii septembrie
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(aproape 3 luni și jumătate), acumulându-se un număr cu 97 ore mai mare decât normala peste
optimul maxim (276 ore față de 179 ore normala). Afinul a beneficiat în anul 2017, pe de altă
parte, de cel mai mare număr de ore din intervalul optim, 2.021 ore, cu 204 ore mai ridicat
decât în mod normal în această zonă (1.817 ore). Deci, condițiile de temperatură ale anului
2017 la Mărăcineni, Argeș, au fost relativ favorabile acestei culturi.
Figura 40 prezintă impactul acelorași condiții termice asupra murului cu ghimpi, asociat
aici cu zmeurul. Aceasta specie are reperele cardinale de temperatură cele mai scăzute.
Temperaturile minime absolute (5ºC) și cele optime minime (17º) sunt similare cu ale
coacăzului, dar optimul maxim (23ºC) și maximul absolut (28ºC), sunt, ambele, mai coborâte
cu 2ºC față de coacăz. Este deci, o specie de climat mai răcoros, chiar și decât coacăzul negru.

Figura 40. Dinamica numărului mediu pentadal de ore din zi, cu temperatura cuprinsă
între reperele cardinale ale speciei mur cu ghimpi, asociat cu zmeurul (5ºC- minimul absolut,
17ºC-optimul minim, 23ºC- optimul maxim și 28ºC maximul absolut): sus anul 2017 și jos normala
ultimilor 30 de ani 1987-2016
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În condițiile valurilor de căldură ale anului 2017, s-au acumulat în total 464 ore peste
maximul absolut, cel mai ridicat număr de ore dintre toate speciile în acest interval și cel mai
accentuat stres termic, cu doar 52 ore peste normala zonei (412 ore) și ea destul de
nefavorabilă datorită temperaturilor ridicate din vară. Într-o perioadă lungă, pe cuprinsul
lunilor iunie, iulie, august și prima jumătate a lui septembrie, s-au înregistrat 6-8 și chiar 10
ore pe zi de stres termic și radiativ accentuat. Numărul de ore între optimul maxim și maximul
absolut a fost de asemenea, cel mai ridicat, acumulându-se 682 ore în anul 2017, cu 17 ore sub
normala zonei. De aceea, numărul de ore din intervalul optim a fost cel mai scăzut dintre toate
speciile analizate – 1.430 ore în 2017, mai ridicat totuși cu 300 de ore față de normala ultimilor
30 de ani (1130 ore).
Putem concluziona că figurile prezentate se constituie într-o imagine edificatoare a
perioadelor cu stres termic din cuprinsul sezonului de vegetație a diferitelor specii de pomi și
arbuști fructiferi.
2.3. Evoluția stresului climatic din perioada octombrie 2017 – septembrie 2018
2.3.1. Evoluția factorilor meteorologici în perioada octombrie 2017 – mai 2018 și impactul
acestora asupra speciilor pomicole
Pentru a putea analiza comportarea pomilor și arbuștilor fructiferi în sezonul de repaus
și cel de vegetație care a început, vom compara, într-o primă evaluare, valorile medii lunare
ale parametrilor meteorologici din cadrul primei părți a anului agricol (1 octombrie 2016 – 31
mai 2017), cu valorile medii multianuale (1969 – 2016) ale acestora.
Analiza valorilor medii lunare
Starea normală, sau medie multianuală, care cuprinde mediile lunare din ultimii 50 de
ani ale temperaturilor medii ale aerului, ale sumei precipitațiilor și ale sumei evapotranspirației
potențiale de referință Penman - Monteith (ETo-PM), în zona în care s-au desfășurat cercetările,
va fi luată ca reper pentru comparația cu perioada 1 octombrie 2017 - 31 mai 2018.
Temperatura medie multianuală a aerului, pe intervalul de analiză (octombrie – mai) pentru
care există date climatologice (1969-2017, figura 41), a fost de 5,5ºC, iar suma precipitațiilor
de 381,7 mm. Comparativ cu aceste valori, intervalul fazei a VI-a a proiectului (figura 2) a fost,
în mod excepțional, cu 1,5ºC mai cald (numai luna martie făcând excepție, mai rece decât în
mod normal: 3,7ºC față de o normală de 4,8ºC), dar mai bogat în precipitații, cu 67,1 mm (448,8
mm față de 381,7 mm cât reprezintă normala intervalului octombrie – mai la Mărăcineni,
județul Argeș). Totuși, așa cum se va vedea în continuare (tabelul 1), oscilațiile diferitelor luni
în ceea ce privește, atât temperaturile cât și precipitațiile față de normală, au fost, mai ales
în lunile de primăvară, deosebit de mari.
Cele mai mari abateri ale temperaturilor medii lunare față de valorile normale (19692017), s-au înregistrat în primul rând în luna aprilie, cu 4,8ºC mai mari decât normala, fiind cea
mai caldă lună aprilie din ultimii 50 de ani de la Mărăcineni, Argeș (15,2ºC față de o normală
de numai 10,4ºC, figura 42).
În al doilea rând, foarte caldă a fost și luna mai, cu 2,2ºC peste valorile normalei (17,5ºC
în anul 2018, față de 15,3ºC normal, probabilitatea de a se înregistra luni mai calde fiind de
numai 5,5%; figura 43).
De asemenea, luni cu puțin mai calde decât normala au fost decembrie și ianuarie, cu
1,8ºC mai mari (2,1ºC și respectiv 0,6ºC, față de 0,3ºC în primul caz și -1,2ºC în al doilea,
normala), dar și noiembrie și octombrie, cu 1,1ºC și respectiv 0,7ºC peste valorile normale
(5,8ºC și respectiv 10,6ºC în 2017). Dacă urmărim figura 43 care prezintă probabilitățile de
înregistrare a valorilor medii lunare, comparativ cu lunile celorlalți ani ai intervalului 1969 –
2017, observăm că numai probabilitatea temperaturilor lunii martie a fost sub 50%, cât
reprezintă normala, fiind de numai 31,7% - lună mai rece decât în mod normal.
Importante, însă, pentru pornirea în vegetație a pomilor sunt lunile februarie, martie și
aprilie, iar luna mai este hotărâtoare pentru procesele de multiplicare celulară din fructe și
pentru formarea aparatului foliar. Din punct de vedere termic, luna februarie a fost foarte
apropiată de normală (0,6ºC față de 0,4ºC normala), luna martie mai rece cu 1ºC, iar aprilie cu
4,8ºC peste valorile normale. Tendința de creștere a temperaturilor medii ale aerului din luna
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aprilie în ultimii 30 de ani de 0,72ºC pe deceniu, bine asigurată statistic la o probabilitate de
≤0,05 (R2 = 0,156*), este prezentată în figura 44.

Fig. 41. Evoluția valorilor lunare, medii multianuale, ale temperaturii, precipitațiilor și
evapotranspirației potențiale Penman-Monteith la Mărăcineni, județul Argeș

Fig. 42. Evoluția valorilor medii lunare ale temperaturii, precipitațiilor și
evapotranspirației potențiale Penman-Monteith în perioada 01.10.2017 – 31.05.2018 la
Mărăcineni, Argeș
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Tot cu o tendință de creștere însemnată, de 0,75ºC pe deceniu se înscrie și temperatura
maximă, pe când cea minimă crește foarte lent, cu doar 0,32ºC pe deceniu, dar cu mari oscilații
de la un an la altul. Această tendință este foarte periculoasă pentru siguranța recoltelor,
deoarece crește pericolul apariției pagubelor provocate de înghețurile târzii, pe fondul unui
avans fenologic însemnat, cauzat de creșterea temperaturilor din lunile februarie și martie, așa
cum am prezentat în perioada 21-25 aprilie 2017.
În acest an, temperaturile maxime și medii excepțional de ridicate ale lunii aprilie, au
grăbit parcurgerea fenofazelor de dezmugurire și înflorire, deși acestea erau cu 3-4 zile mai
întârziate la sfârșitul lunii martie, datorită ninsorilor abundente din a treia decadă a acestei
luni.
La nivelul întregii țări, conform datelor ANM, au existat zone cu abateri negative ale
temperaturilor lunii martie mai mari decât la Pitești, cu peste 2ºC sub normală în Moldova și
zona de sud-est și sud-vest a Munteniei, dar și cu medii peste normală (peste 1ºC), mai ales în
sudul Transilvaniei.

Figura 43. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori lunare mai mici decât cele specifice
intervalului 1 octombrie 2017 - 31 mai 2018, la Mărăcineni-Argeș
De asemenea, oscilațiile față de normală, semnalate pentru temperatura medie, au fost
urmate îndeaproape și de temperaturile minime și maxime. Cele mai mari abateri, s-au
înregistrat tot în luna aprilie, când media maximelor a depășit cu 5,7ºC normala (22,7ºC, față
de 16,9ºC normala), iar cea a minimelor doar cu 2,3ºC (7,9ºC, față de 4,6ºC). Și în luna mai
temperaturile medii ale maximelor de 25,0ºC, au depășit cu 2,9ºC normala de 22,1ºC, iar
mediile minimelor au fost cu 1,7ºC peste normală.
În ceea ce privește regimul hidrologic al perioadei analizate, excedentul pluviometric
de 223 mm a fost mai mare cu 103 mm față de normală și s-a înregistrat în tot intervalul
octombrie 2017 – martie 2018 (27 mm în octombrie, 48 în noiembrie și 37 mm în decembrie
2017 și 27 mm în ianuarie, 28 mm în februarie și 54 mm în luna martie, în care stratul de zăpadă
a atins 36 cm la Pitești, pe data de 23 martie). În mod normal perioada cu excedent
pluviometric se prelungește din toamnă până în luna februarie, nedepășind 33 mm pe lună
(decembrie). Deficitul pluviometric excepțional de mare al intervalului de referință (93 mm,
figura 42), a fost cu 66 mm mai ridicat decât normala de doar 27 mm și s-a înregistrat mai ales
în luna aprilie (83 mm) și numai 10 mm în luna mai.
Mai atrage atenția umiditatea atmosferică mai mare decât normala și prelungită,
începând cu luna decembrie și continuând până în martie (figura 43). Probabilitățile umidității
atmosferice au fost ridicate în luna martie (P≤60,2%, umiditate atmosferică 73,9% față de 72,0%
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normala), pentru ca în luna aprilie să fie excepțional de scăzute (P≤6,9%, umiditate atmosferică
62,3% față de 69,3% normala).
Cantitatea de precipitații a fost de asemenea, mai mare față de valorile normale în tot
intervalul decembrie 2017 – martie 2018 și chiar în mai (probabilități lunare fiind cuprinse între
50,7% în decembrie 2017 și 98,5% în martie 2018), iar în aprilie excepțional de scăzută (P≤4,9%,
precipitații 4,1 mm față de 56,4 mm normala).

Figura 44. Dinamica valorilor medii lunare ale temperaturilor lunii aprilie în ultimii 30
de ani (1989-2018), la Mărăcineni, Argeș
Abateri mari față de valorile normale a înregistrat și durata de strălucire a soarelui.
Aceasta a avut valori superioare mediei în lunile octombrie și decembrie 2017, ianuarie 2018,
cea mai mare abatere fiind în luna aprilie 2018 (probabilitatea de 98,2%, valori superioare
întâlnindu-se doar o dată la 55 de ani) și mai – probabilitate 72,9% (figura 43).
În același timp amplitudinile termice medii diurne au fost foarte ridicate față de
normală în lunile octombrie (89,4%), decembrie 2017 (71,1%), dar mai ales în aprilie 2018
(probabilitate de 96,9%, valori superioare întâlnindu-se doar o dată la 32 de ani) și mai
(probabilitate de 83,8%).
Analiza valorilor medii decadale
În ceea ce privește temperatura aerului (figura 45), medie , maximă și minimă, se
remarcă valorile constant ridicate ale celor opt luni analizate, probabilitățile decadale
depășind 50% în majoritatea cazurilor, cu doar 4 excepții, decade în care valorile
probabilităților s-au aflat sub 50% - normala 1969-2017. Acestea au fost, în ordine
calendaristică: prima decadă a lunii octombrie cu probabilitatea de 14,3% pe valorile
temperaturilor medii și 8,3% pe cele minime, în care temperatura nu a coborât sub pragul de
îngheț.
După această decadă a urmat o lungă perioadă, de nu mai puțin de 13 decade la rând
(lunile octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie și primele două decade ale lunii februarie),
cu valori peste mediile climatologice (probabilități ale temperaturilor medii, cuprinse între
54,7% și 93,3%).
Au urmat, cu valori sub mediile climatologice (probabilitate de 50%) ultima decadă a
lunii februarie (probabilitate a valorilor medii de 8,3%) și prima decadă a lunii martie cu o
probabilitate a valorilor temperaturilor medii de 35,4%. Apoi, după a decadă cu valori termice
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peste mediile climatologice (decada a doua a lunii martie), a urmat a treia decadă a lunii martie
cu probabilitatea de numai 6,7%, însoțită de cele mai abundente ninsori ale iernii dintre anii
2017 – 2018 (36 cm grosime strat de zăpadă).
Ce a urmat în luna aprilie, a fost din punct de vedere termic un eveniment rar, prin
valorile constant foarte ridicate. Probabilitățile temperaturilor medii, maxime, dar și minime
au depășit 99% în decadele doi și trei ale lunii aprilie (valori mai mari ale temperaturilor pot să
apară în această perioadă doar o dată la 100 de ani).
Aceste valori neobișnuit de ridicate pentru luna aprilie (medii peste 16ºC, maxime peste
23ºC și minime peste 9ºC), au favorizat pornirea rapidă în vegetație a pomilor și expunerea
acestora acțiunii nefavorabile a înghețurilor târzii. De asemenea și prima și a treia decadă a
lunii mai au fost mult mai calde decât normala.

Figura 45. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori decadale mai mici decât cele
specifice intervalului 1 octombrie 2017 - 31 mai 2018, la Mărăcineni-Argeș
Durata de strălucirea a soarelui a avut valori oscilante, cu o frecvență mai mare fiind
decadele mai puțin însorite decât în mod normal. Cu cea mai scăzută durată de strălucire a
soarelui s-au remarcat a doua și mai ales a treia decadă a lunii februarie (probabilități de 5,7%
cu 1,2 ore de strălucire a soarelui pe zi și respectiv 4,3%, complet fără să strălucească soarele).
Cu cea mai mare abatere pozitivă față de normală se situează, în afară de a doua decadă a
lunii octombrie (P≤98,5%), decadele 2 și 3 ale lunii aprilie cu probabilități de 90,6% și 7,9 ore
de strălucire a soarelui pe zi și respectiv 93,9% cu o medie de 10,4 ore de strălucire a soarelui
pe zi.
În ceea ce privește probabilitatea umidității relative a aerului, s-au remarcat valorile
scăzute din toate decadele lunii octombrie 2017 și mai ales din aprilie 2018 (16,5% și respectiv
4,1%, în prima și a doua decadă).
Analiza valorilor medii pentadale
Aceeași oscilație a temperaturilor medii și extreme, dar pentru un interval mai scurt de
numai 5 zile, este prezentată în figura 46. Se delimitează aici, spre deosebire de figura
anterioară, temperaturile scăzute din pentada a șasea a lunii februarie (probabilitate ≤1,9% și
temperaturi medii ale minimelor pe pentadă de -11,8ºC) și din prima pentadă a lunii martie
(probabilitate ≤6,7% și temperaturi medii ale minimelor pe pentadă de -7,0ºC), care au provocat
pierderi reduse de muguri de rod aflați în faza de repaus facultativ, ele venind după un fond
constant de temperaturi ridicate care au decălit parțial pomii.
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Al doilea interval pentadal cu temperaturi scăzute, survenit după temperaturile minime
ridicate ale celei de a treia decade a lunii martie (probabilitate pentadală de ≤98,1% și
temperaturi medii ale minimelor pe pentadă de 5,2ºC), l-a constituit pentada a cincea a lunii
martie, perioadă în care pomii se aflau în fenofaza de umflare a mugurilor de rod (probabilitate
pentadală de ≤4,0% și temperaturi medii ale minimelor pe pentadă de -4,0ºC). Această a doua
perioadă de înghețuri târzii, asociate cu cele mai abundente ninsori ale iernii trecute, nu a
afectat, așa cum se va prezenta în continuare în acest raport, în mod semnificativ viabilitatea
mugurilor de rod ai pomilor.
Exceptând cele două intervale cu oscilații de temperatură de peste 20ºC în cinci – șase
zile și minimele coborâte, descrise anterior, se pot remarca probabilitățile ridicate ale
temperaturilor de peste 50%, înregistrate în restul perioadei.
Se mai pot evidenția din aceeași figură probabilitățile ridicate ale radiației solare din a
treia pentadă a lunii aprilie, dar și umiditatea scăzută a aerului din același interval.

Figura 46. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori pentadale mai mici decât cele
specifice intervalului 1 octombrie 2017 - 31 mai 2018, la Mărăcineni-Argeș (1969-2017)
Analiza valorilor medii zilnice din lunile martie, aprilie și mai 2018 la Mărăcineni, Argeș
Pentru a putea descrie cu mai multă precizie accidentul climatic (ger târziu precedat
de o decălire a pomilor prin temperaturi ridicate) apărut pe 1 martie, am prezentat grafice cu
probabilitățile zilnice. Se poate vedea că intervalul cu temperaturi medii, maxime și minime
foarte ridicate care începe încă din primele zile ale lunii februarie, este întrerupt doar pentru
5 zile între 25 februarie – 1 martie, când au apărut cele mai coborâte temperaturi minime ale
iernii 2017 – 2018 și s-a înregistrat singurul accident climatic cu efecte negative semnificative
al acestui început de sezon de vegetație.
La Mărăcineni, Argeș s-a înregistrat pe 1 martie temperatura minimă record a lunii
martie pentru ultimii 50 de ani de observații climatologice, de -19,8ºC (figura 47), această
valoare fiind cu 0,3ºC mai coborâtă decât minima absolută a lunii martie (1969-2017). De
asemenea, între 19 și 24 martie s-au mai semnalat temperaturi coborâte (-5,6ºC pe 19 martie,
probabilitatea minimelor fiind de 5,2%), asociate cu cele mai abundente ninsori din această
iarnă (36 cm grosimea stratului de zăpadă pe data de 23 martie 2018), dar aceste temperaturi
nu au provocat pagube semnificative speciilor pomicole.
47

Figura 47. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori zilnice mai mici decât cele specifice
intervalului 1 februarie - 30 aprilie 2018, la Mărăcineni-Argeș

Figura 48. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori zilnice mai mici decât cele specifice
lunii aprilie 2018, la Mărăcineni-Argeș
Din figura 47 și mai ales 48, se mai poate observa abaterea foarte mare a tuturor
parametrilor meteorologici analizați ai lunii aprilie, față de valorile medii multianuale
(normală): temperaturi excepțional de ridicate (probabilități zilnice ale temperaturii medii,
maxime și minime ale aerului de peste 80%), o foarte mare durată de strălucire a soarelui
(P≤90%), asociată cu uscăciune atmosferică accentuată.
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Se mai pot remarca din aceeași figură 48, probabilitățile ridicate ale radiației solare
începând cu primele zile ale lunii aprilie, dar și umiditatea scăzută a aerului din același interval,
caracteristici meteorologice care se prelungesc și în prima decadă a lunii mai (figura 49).

Figura 49. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori zilnice mai mici decât cele specifice
lunii mai 2018, la Mărăcineni-Argeș
Urmările pagubelor provocate în pomicultură de gerul târziu din ziua de 1 Martie 2018,
precedat de decălirea pomilor prin temperaturi ridicate
Spre deosebire de cei doi ani anteriori, rezistența la ger a pomilor a fost diminuată
datorită perioadelor calde care au precedat valurile de frig, doar la sfârșitul lunii februarie și
în primele zile ale lunii martie.
Ca urmare a gerului din data de 1 martie 2018 (-19,8ºC la Mărăcineni, Argeș), s-au
înregistrat pagube la unele specii pomicole, astfel:
- SCDP Constanța – pagube produse de gerul din 01.03 (-13,3ºC) și poleiul (-5,7ºC) din
19-20.03: la specia migdal, soiul Sandi 50% pierderi; la piersic, procent de muguri de rod
afectați: Cardinal (25%), Springcrest (23%), Redhaven (30%), Southland (12%); la specia cais,
procent muguri de rod afectați: Tudor (33%), Goldrich (49%), Mamaia (38%), Harcot (52%), Dacia
(33%), Amiral (27%), Auraș (26%). La aceste specii, pentru o recoltă normală, sunt suficienți
doar 10-15% din mugurii de rod, care trebuie să fie viabili și uniform distribuiți în coroană.
- SCDCPN Dăbuleni – la specia cais procent de muguri de rod afectați de gerurile din
intervalul 27 februarie – 02 martie (-17,6ºC), 80% și la piersic 10%;
- ICDP Pitești, Mărăcineni – la specia piersic, procent de muguri de rod afectați: 59% la
soiul Filip și 58% la soiul Redhaven (figura 17) și la specia cireș soiul Sweetheart 42%, datorită
gerului din dimineața zilei de 01.03.2018 (-20,4 ºC în afara adăpostului meteo la 2 m de la
nivelul solului).
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2.3.2. Evoluția factorilor meteorologici în perioada de vegetație iunie – septembrie
2018 și impactul acestora asupra speciilor pomicole
Analiza valorilor medii lunare
În analiza oscilației valorilor lunare, am luat ca reper pentru comparația cu perioada 1
octombrie 2017 – 30 septembrie 2018, starea normală, sau medie multianuală – an agricol, care
cuprinde evoluția lunară în ultimii 50 de ani a temperaturilor medii ale aerului, a sumei
precipitațiilor și a sumei evapotranspirației potențiale de referință Penman - Monteith (EToPM), în zona în care se desfășoară cercetările. Temperatura medie multianuală (1969-2018) a
aerului, pentru anul agricol pentru care există date climatologice proprii (figura 50), a fost de
9,9ºC, iar suma precipitațiilor de 681,3 mm. Comparativ cu aceste valori, ultimul an agricol,
2017-2018 (figura 51) a fost cu 1,5ºC mai cald (11,4ºC față de 9,9ºC cât reprezintă normala),
urmând tendințele climatice ale ultimilor 50 de ani, dar și mai bogat în precipitații, cu 106,9
mm (788,2 mm față de 681,3 mm cât reprezintă normala intervalului octombrie – septembrie).
Cele mai mari abateri ale temperaturilor medii lunare față de valorile normale (19692018), s-au prezentat în figura 52 și au fost înregistrate astfel: abateri negative s-au semnalat
numai în luna martie, cu 1,1ºC mai mică 3,7ºC față de 4,8ºC normala, iar pozitive în toate
celelalte luni ale anului, cele mai mari abateri prezentând temperaturile medii ale lunii aprilie,
cu 4,8ºC mai mare decât normala (15,2ºC față de 10,4ºC normala, probabilitatea înregistrării
unor valori mai mari fiind de numai 0,2%, valoare mai rară decât o dată la 100 de ani, dacă
considerăm că nu există nici o tendință de schimbare a climatului în această lună).
De asemenea, cu abateri termice mari pozitive, s-au înscris și lunile august cu 2,3ºC mai
mare decât normala (22,2ºC față de 19,9ºC normala, probabilitate 94,4%), dar și în luna mai cu
2,2ºC peste normală (17,5ºC față de 15,3ºC normala, probabilitate 94,5%). Aceste tendințe, mai
ales ale lunilor de vară, reprezintă o reconfirmare, a trendului de încălzire a climei în aceste
luni, probabilitățile fiind foarte ridicate în intervalul aprilie – septembrie. În toate aceste luni
probabilitatea temperaturilor medii a depășit 85%, cu o singură excepție, luna iulie cu o
probabilitate de numai 61,1%, dar și aceasta situându-se peste normală.
În același timp amplitudinile termice medii diurne au fost foarte ridicate față de
normală în intervalul aprilie - mai (probabilități cuprinse între 83,8% – luna mai (cu 1,3ºC peste
normală, 14,1ºC față de 12,8ºC) și 96,9% în luna aprilie, cu 2,5ºC peste normală), dar și în lunile
august și septembrie (probabilități de 86,2% și respectiv 87,9%).

Fig. 50. Evoluția valorilor lunare, medii multianuale, ale temperaturii, precipitațiilor și
evapotranspirației potențiale Penman-Monteith la Mărăcineni, Argeș (climadiagrama)
50

Fig. 51. Evoluția valorilor medii lunare ale temperaturii, precipitațiilor și
evapotranspirației potențiale Penman-Monteith în perioada 01.10.2017 – 30.09.2018 la
Mărăcineni, Argeș

Figura 52. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori lunare mai mici decât cele specifice
intervalului 1 octombrie 2017 – 30 septembrie 2018, la Mărăcineni-Argeș
De asemenea, durata de strălucire a soarelui a avut valori excepțional de ridicate în
luna aprilie (probabilitate 98,2%, valori mai ridicate doar o dată la 55 de ani), cu 263,1 ore de
strălucire a soarelui pe lună, fiind cu 70,3 ore mai însorită decât în mod normal (192,8
ore/lună), dar și în lunile august (cu 46,1 ore peste normală și probabilitate de 89,5%) și luna
septembrie cu 40 ore peste normală și o probabilitate de 81,5% (figura 52).
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Mai atrage atenția umiditatea relativă atmosferică foarte scăzută a lunii aprilie, cu 7%
sub normală (62,3% față de 69,3% normala), dar și în toate luna de vară august cu 5,3% sub
normală, dar mai ales uscăciunea lunii septembrie, cu 9% sub normală (67,2% față de 76,2%
normala, figura 52). Probabilitățile umidității atmosferice au fost excepțional de scăzute în
lunile aprilie (P≤6,9%), în august (P≤18,1%), dar mai ales în septembrie (P≤4,6%).
Cantitatea de precipitații a fost, de asemenea, mai ridicată cu 106,9 mm față de
normală (788,2 mm față de 681,3 mm cât reprezintă normala intervalului octombrie –
septembrie), probabilități lunare fiind cuprinse între 4,9% în luna aprilie și 98,5% în luna martie.
În lunile martie și iunie însă, s-a semnalat o cantitate mai mare de precipitații față de normală
(în martie cu 51,4 mm peste normală, 89 mm, față de 37,6 mm, plusul înregistrat având o
probabilitate de 98,5%, iar în iunie cu 102,7 mm peste normală, 198 mm, față de 95,3 mm
normala, plusul înregistrat având o probabilitate de 97,7%,).
În ceea ce privește regimul hidrologic al perioadei analizate, excedentul pluviometric
de 311 mm a fost mai mare cu 181 mm față de normală și s-a înregistrat continuu din octombrie
2017, până în martie 2018, fenomenul fiind considerat normal. Complet anormal a fost
excedentul excepțional al lunii iunie de 85 mm (cu o probabilitate a deficitului de numai 2,9%),
fenomen rar, pentru că în mod normal în luna iunie se înregistrează un deficit pluviometric de
21 mm (figura 50). În mod normal, perioada cu excedent pluviometric se prelungește din
toamnă până în luna februarie, nedepășind 36 mm pe lună (decembrie).
Deficitul pluviometric însumat al anului agricol analizat, 2017-2018, a depășit cu 104
mm valorile normale (250 mm față de numai 146 mm normala) și s-a semnalat în mod neobișnuit
în luna aprilie – 83 mm față de 10 mm normala, probabilitatea fiind de 98,2% și în mod normal
în lunile august (82 mm față de numai 43 mm în mod normal) și septembrie (55 mm față de 7
mm normala). De altfel, deficitul pluviometric a început în luna aprilie, s-a întrerupt în lunile
mai și iunie, și s-a reluat în iulie și s-a prelungit până în octombrie 2018 (probabilitățile pentru
deficitul pluviometric fiind cuprinse între 35,2% în iulie și 79,7% în septembrie).
Analiza valorilor medii decadale
În ceea ce privește temperaturile aerului (figura 53), se remarcă faptul că în acest an
luna aprilie a fost mult mai caldă decât în mod normal. Au existat două decade (a doua și a
treia) cu valori ale temperaturii medii, dar și maxime și minime ale aerului, de-a dreptul
excepțional de calde, cu probabilități de înregistrare de peste 99% (valori mai mari putându-se

Figura 53. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori decadale mai mici decât cele
specifice intervalului 1 octombrie 2017 - 10 octombrie 2018, la Mărăcineni-Argeș
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semnala mai rar decât o dată la 100 de ani).
Intervalul cu cele mai ridicate temperaturi a fost luna august, cu o temperatură medie
decadală de între 21,8ºC și 22,7ºC și maximă de 33,9ºC, perioadă în care au apărut frecvente
arsuri pe fructe la majoritatea soiurilor de măr. Durata de strălucire a soarelui a avut, aproape
constant, valori ale probabilităților peste normală (50%), în lunile aprilie – mai, dar și în august
și septembrie. În același timp umiditatea atmosferică a fost, tot constant, foarte scăzută,
începând cu a doua decadă a lunii august.
Analiza valorilor medii zilnice
Pentru a putea descrie cu mai multă precizie localizarea și caracterul extrem al valurilor
de căldură din luna august (figura 54, 55), dar și pentru a explica impactul acestora asupra
pomilor și fructelor, am prezentat grafice cu probabilitățile zilnice.

Figura 54. Probabilitatea (%) înregistrării unor valori zilnice mai mici decât cele specifice
lunii august 2018, la Mărăcineni-Argeș.
Se poate remarca în figura 54 probabilitatea excepțională (valori peste 95%),a
temperaturii medii și maxime din zilele de 16-19 și 25-27 august. În aceste intervale, un procent
ridicat din fructele diferitelor soiuri de măr (ex. Red Jonaprince), au suferit arsuri de până la
gradul 3 (brunificarea epidermei), chiar în condiții de irigare prin picurare de trei ori pe zi.
Arsurile apărute pe fructe au fost agravate și de temperaturile maxime foarte ridicate de la
suprafața solului de peste 56ºC, care s-au menținut timp de cel puțin 3 zile și de viteza redusă
a vântului de sub 8-10 km/oră.

Figura 55. Dinamica temperaturilor orare ale aerului (roșu) și a precipitațiilor (albastru)
din intervalul 1 iunie – 15 octombrie 2018 la Mărăcineni
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2.3.3. Studiu comparativ privind favorabilitatea termică a anului 2018 față de cea normală
din ultimii 30 de ani (1989-2018), de la Mărăcineni – Argeș, la speciile pomicole
Pentru a analiza impactul temperaturilor din ce în ce mai crescute din perioada de vară
și prognozate și pentru următorii ani, am alcătuit grafice în care am comparat reperele termice
cardinale ale fiecăreia dintre cele cinci specii analizate, cu dinamica temperaturilor orare din
ultimul sezon de vegetație – până la 22 octombrie. Pragurile temperaturilor cardinale minime
și maxime absolute și optime minime și maxime, au fost selectate pentru cele cinci specii
studiate după tabelul 2, extras din metodologia zonării (Coman și Chițu, 2014).
În figura 56 se prezintă dinamica favorabilității termice în anul de vegetație 2018 - sus
pentru piersic, comparativ cu favorabilitatea termică medie a ultimilor 30 de ani de la
Mărăcineni. Pentru calcularea temperaturilor orare s-au folosit valorile medii, maxime și
minime ale temperaturii aerului înregistrate în perioada 1 ianuarie – 22 octombrie 2018, iar în
lunile noiembrie și decembrie s-au folosit mediile multianuale (1987-2018).

Figura 56. Dinamica numărului mediu pentadal de ore din zi, cu temperatura cuprinsă
între reperele cardinale ale speciei piersic (7ºC minimul absolut, 20ºC optimul minim, 33ºC
optimul maxim și 35ºC maximul absolut): sus anul 2018 și jos normala ultimilor 30 de ani 19892018
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S-a calculat pentru fiecare pentadă din cursul anului, numărul mediu de ore dintr-o zi,
în care temperatura orară a aerului se situează în unul din cele cinci intervale cardinale ale
speciei: mai mică decât temperatura minimă absolută – culoare bleu, între minima absolută și
optimul minim – culoare maro deschis, între optimul minim și cel maxim – culoare verde, între
optimul maxim și maximul absolut al speciei – culoare galbenă și temperaturi mai ridicate decât
maximul absolut al speciei – culoare maro roșcat.
La piersic temperaturile ridicate ale anului 2018 au fost foarte favorabile creșterii și
dezvoltării plantelor, datorită numărului mare de ore din zi în care temperaturile orare au fost
cuprinse între optimul minim și maxim (1.873 ore, aproximativ 21% din anul calendaristic,
culoarea verde cu numărul mediu de ore pe zi cu temperatura aerului cuprinsă între 20 și 33ºC),
cu 282 ore mai mult decât normala.
Intervalul cu cele mai favorabile temperaturi a fost 25 mai – 15 septembrie, în care sau înregistrat peste 10 ore în intervalul dintre optimul minim și maxim. Între 25 iulie și 5 august
s-au înregistrat chiar 15 ore pe zi cu temperaturi optime. Doar între 15 și 25 august, în 2018,
spre deosebire de normală, la care nu se înregistrează temperaturi peste optimul maxim, s-au
acumulat 4 ore în intervalul optim maxim – maxim absolut la singurul val de căldură. În această
perioadă stresul termic al pomilor a fost mai accentuat, cu puțin peste valorile normale.
Diferența până la 24 ore a fost ocupată, de obicei, cu temperaturile din intervalul minim
absolut – optim minim (7º-20ºC). În acest ultim interval de temperaturi s-au acumulat în cursul
întregii perioade de vegetație 3.697 ore, adică 42,2% din durata anului calendaristic, cu 184
ore mai puțin decât într-un an normal. În acest an, spre deosebire de anul anterior, nu a mai
existat între 20 și 25 aprilie, o perioadă mai rece, în care numărul orelor cu temperaturi optime
să lipsească.
Dimpotrivă, în luna aprilie, în multe zile, numărul de ore cu temperaturi optime a
depășit 8 ore. Putem trage concluzia că, din punct de vedere termic, pe întreaga perioadă de
vegetație, anul a fost deosebit de favorabil pentru cultura piersicului în zona Mărăcineni, Argeș.
Cu toate acestea, evenimentele critice pentru această cultură în zona în care se efectuează
studiul, rămân înghețurile târzii de primăvară, care apar cu o frecvență ridicată.
Din figura 57, se poate observa că pentru specii de climat mai răcoros, cum sunt
coacăzul și scorușul negru, anul 2017 ca și normala, nu a fost prea favorabil din punct de
vedere termic.
Temperatura optimă maximă a acestor specii este cu 8ºC mai scăzută decât a piersicului,
iar maxima absolută cu 5ºC. Din acest motiv, în mod normal (temperaturi medii 1989-2018), în
perioada 20 iunie – 31 august se înregistrează în zona Mărăcineni în total 179 ore cu temperaturi
peste maximul absolut al acestor specii (30ºC).
Spre deosebire de distribuția normală a temperaturilor din ultimii 30 de ani, în anul 2018
numărul de ore peste maximul absolut, care semnalează un stres termic accentuat, a fost cu
53 ore mai mic (126 față de 179 ore), perioada fără stres termic accentuat fiind înregistrată la
sfârșitul lunii iunie și în luna iulie. Totuși, în primele două decade ale lunii august, s-au
acumulat în medie 4,4 - 4,6 ore pe zi peste maximul absolut al speciilor. Numărul mic de ore
din zi cu temperaturi excesive, a oprit pentru scurt timp procesele de diviziune celulară și
fotosinteză și a intensificat respirația plantelor.
S-a semnalat în același interval și prezența unui număr ridicat de ore din intervalul optim
maxim – maxim absolut (708 ore în 2018 față de 595 ore normala, sau 8,1% din anul
calendaristic). Deși numărul de ore din intervalul optim în anul 2018, este mai ridicat decât la
normală cu 435 ore (1.946 ore față de 1511 normala) și acest interval se suprapune cu cel scurt
afectat de stres termic, prezentat anterior, plantele s-au refăcut rapid în perioada cu
temperaturi potrivite.
Cu tot stresul termic mai redus al anului 2018 față de anul anterior, consecința a fost și
în acest an, apariția unor zone cu arsuri solare pe frunzele din partea superioară a tufei, la
cultura coacăzului.
În concluzie, cultura acestor specii în zona Mărăcineni, este afectată din ce în ce mai
intens de stresul valurilor de căldură. Se impune, pentru potențarea efectelor negative ale
temperaturilor peste maximul absolut, introducerea în tehnologiile de precizie ale acestor
specii, a unor măsuri de protecție.
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Figura 57. Dinamica numărului mediu pentadal de ore din zi, cu temperatura cuprinsă
între reperele cardinale ale speciilor coacăz negru și scoruș negru (5ºC minimul absolut, 17ºC
optimul minim, 25ºC optimul maxim și 30ºC maximul absolut): sus anul 2018 și jos normala
ultimilor 30 de ani 1989-2018
În figura 58 se prezintă impactul dinamicii temperaturii asupra celor cinci intervale de
favorabilitate termică pentru afinul cu tufa înaltă.
Spre deosebire de specia autohtonă care este răspândită în zona montană și premontană
și are cerințe termice reduse, afinul cu tufa înaltă, originar din America de Nord (soiurile
cultivate provenind, în cea mai mare parte, din specia americană Vaccinium corymbosum) are
optimul maxim mai mic cu 3ºC față de piersic și mai mare cu 5ºC față de coacăzul negru.
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Figura 58. Dinamica numărului mediu pentadal de ore din zi, cu temperatura cuprinsă
între reperele cardinale ale speciei afin cu tufa înaltă (7ºC minimul absolut, 18ºC optimul
minim, 30ºC optimul maxim și 42ºC maximul absolut): sus anul 2018 și jos normala ultimilor 30
de ani 1989-2018
Se poate observa din fig. 58 că perioada cu stres termic din vară (temperaturi peste
optimul maxim 30ºC), a început în 2018 devreme, la 31 mai, s-a întrerupt între 25 iunie – 15
iulie, a reînceput la 20 iulie și s-a terminat la 10 septembrie (aproape 2 luni), acumulându-se
un număr cu 53 ore mai mic decât normala peste optimul maxim (126 ore în 2018, față de 179
ore normala).
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Afinul a beneficiat în anul 2018, pe de altă parte, de cel mai mare număr de ore din
intervalul optim din ultimii 3 ani de studiu, 2.288 ore, cu 427 ore mai ridicat decât în mod
normal în această zonă (1.861 ore). Deci, condițiile de temperatură ale anului 2018 la
Mărăcineni, Argeș, au fost foarte favorabile acestei culturi.
Figura 59 prezintă impactul acelorași condiții termice asupra murului cu ghimpi, asociat
aici cu zmeurul.

Figura 59. Dinamica numărului mediu pentadal de ore din zi, cu temperatura cuprinsă
între reperele cardinale ale speciei mur cu ghimpi, asociat cu zmeurul (5ºC- minimul absolut,
17ºC-optimul minim, 23ºC- optimul maxim și 28ºC maximul absolut): sus anul 2018 și jos normala
ultimilor 30 de ani 1989-2018
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Aceasta specie are reperele cardinale de temperatură cele mai scăzute. Temperaturile
minime absolute (5ºC) și cele optime minime (17º) sunt similare cu ale coacăzului, dar optimul
maxim (23ºC) și maximul absolut (28ºC), sunt, ambele, mai coborâte cu 2ºC față de coacăz.
Este deci, o specie de climat mai răcoros, chiar și decât coacăzul negru.
În condițiile unui singur val de căldură al anului 2018, s-au acumulat doar 365 ore peste
maximul absolut, cel mai ridicat număr de ore dintre toate speciile analizate în acest interval
și cel mai accentuat stres termic, fiind totuși, cu 47 ore sub normala zonei (412 ore), aceasta
fiind destul de nefavorabilă datorită temperaturilor ridicate din vară. Într-o perioadă relativ
scurtă, pe cuprinsul lunilor iulie și august, s-au înregistrat 4-5 și chiar 7 ore pe zi de stres termic
și radiativ accentuat.
Numărul de ore între optimul maxim și maximul absolut a fost în anul 2018 mai ridicat,
acumulându-se 812 ore, cu 100 ore peste normala zonei. Numărul de ore din intervalul optim a
fost, de asemenea, mai ridicat în anul 2018 (1603 ore), cu 442 ore față de normala ultimilor 30
de ani (1161 ore).
În final, condițiile termice ale anului 2018 au fost mai favorabile pentru murul cu ghimpi,
decât în mod normal în zona Mărăcineni.
Putem concluziona că figurile prezentate se constituie într-o imagine edificatoare a
perioadelor cu stres termic din cuprinsul sezonului de vegetație a diferitelor specii de pomi și
arbuști fructiferi.

59

3. Căi de diminuare a efectelor negative ale schimbărilor climatice în pomicultură
a)- Extinderea în cultură a speciilor noi, rezistente la modificările climatice și crearea
unor soiuri și portaltoi mai rezistenți la factorii nefavorabili ai mediului.
b)- Respectarea programului de zonare a plantelor horticole din România, pentru
evitarea efectelor negative ale modificărilor climatice
c)- Instalarea perdelelor de protecție în calea vânturilor dominante, reci, înainte de
plantarea pomilor.
d)- Introducerea în toate proiectele pentru reconversia în horticultură a măsurilor de
prevenire a efectelor negative ale schimbărilor climatice.
e)- Extinderea sistemelor de irigații în horticultură și îmbunătățirea managementului
apei. Intensificarea fenomenelor de secetă și deșertificare impune promovarea urgentă,
prioritară a refacerii sistemelor de irigație, prin valorificarea progreselor realizate de știință în
domeniul economisirii energiei, apei, protecției solului și mediului.
f)- Extinderea utilizării plaselor antigrindină pentru culturile horticole și a sistemelor de
umbrire în spațiile protejate. În condițiile în care temperaturile din cele trei luni de vară cresc
constant, fără oscilații semnificative de la un an la altul, putem afirma că măsurile de diminuare
a stresului hidric din sol și aer (irigare), termic (pulverizare apă prin microaspersiune pe plante)
și radiativ (plase antiradiație) sunt absolut necesare pentru realizarea unor fructe de calitate
în livezi foarte eficiente din punct de vedere economic.
g)- Introducerea unor mijloace tehnologice mai eficiente de protecție împotriva
înghețurilor târzii. Se pot aplica metode pasive și active.
Protecția pasivă include metode care sunt implementate înainte de apariția înghețurilor
dăunătoare, pentru a evita necesitatea unei protecții active. Principalele metode pasive sunt:
selectarea site-ului (zonarea); gestionarea drenajului de aer rece; alegerea speciilor și soiurilor
cu rezistență sporită; coroanele de acoperire (curmalii pentru lămâi); gestionarea nutriției
plantelor; tăierea adecvată a pomilor; acoperirea plantelor de talie mică; evitarea cultivării
solului; irigarea; îndepărtarea culturilor de acoperire; acoperirea solului cu folii pentru
creșterea temperaturii; văruirea trunchiurilor și/sau protejarea; controlul bacteriilor care
constituie nuclee de congelare etc. Metodele pasive sunt de obicei mai puțin costisitoare decât
metodele active și adesea beneficiile sunt suficiente pentru a elimina necesitatea unei protecții
active.
Metodele de protecție activă includ încălzitoare; mașini de vânt; elicoptere; aspersoare;
irigarea suprafeței solului; izolație de spumă a plantelor și combinații de metode.
Toate metodele și combinațiile se efectuează în timpul unei nopți de îngheț, pentru a
atenua efectele temperaturilor scăzute. Costul fiecărei metode variază în funcție de
disponibilitatea și prețurile locale. În unele cazuri, metoda de protecție împotriva înghețului
are multiple utilizări (de exemplu, aspersoarele pot fi utilizate și pentru irigații), iar beneficiile
altor utilizări trebuie să fie scăzute din costul total, pentru a evalua în mod corect beneficiile
în ceea ce privește protecția împotriva înghețului.
Pentru diminuarea pagubelor provocate de înghețurile târzii cea mai eficientă metodă
este irigarea cu micro-aspersoare cu debit mic plasate deasupra coroanei pomilor, aplicată în
nopțile cu înghețuri târzii (protejează pomii până la -7ºC. Este principala metodă de protecție
activă care compensează pierderea de energie radiantă a organelor pomilor în timpul
înghețurilor târzii de primăvară și mai rar timpurii de toamnă.
Irigarea este cea mai veche metodă, cea mai populară și cel mai eficient mijloc de
protecție la îngheț. Irigarea se face cu micro-aspersoare montate deasupra coronamentului
culturilor. Stropirea coroanelor cu apă degajă căldura latentă de înghețare atunci când apa se
transformă din forma lichidă în forma solidă (gheață). Atâta timp cât gheața se formează,
căldura latentă eliberată de apă compensează eficient căldura pierdută de organele pomilor
către mediul înconjurător, prin aerul aflat sub pragul de îngheț.
Pentru cele mai multe situații, aspersoarele (mini sau micro-aspersoarele) care se rotesc
o dată în fiecare minut, distribuie o normă de udare redusă dar suficientă de 2 până la 4 mm
de apă pe oră.
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Este esențială, însă, o sursă de energie de rezervă, deoarece o pană de curent poate fi
devastatoare în perioada cu temperaturi negative.
După ce a început aplicarea udării (tabelul 5), irigarea trebuie să continue până când
radiația solară directă cade pe pomii din plantație (Wickson, 1990).
În timpul celorlalte anotimpuri aspersoarele pot fi folosite pentru răcirea prin
evaporare, răcirea artificială, întârzierea înfloririi, prevenirea căderii fructelor, împotriva
apariției leziunilor pe fructe sub formă de arsuri solare și pentru îmbunătățirea colorării
fructelor (Spieler, 1994).
Tabelul 5
Temperaturile de pornire a instalațiilor de irigare împotriva înghețurilor, în funcție de
temperatura punctului de rouă măsurată în aerul din livadă
Temperatura
punctului de -9,5 -9,0 -8,5 -8,0 -7,5 -6,5 -6,0 -5,5 -5,0 -4,5 -4,0 -3,5 -3,0 -2,0 -1,5
rouă (°C)
Temperatura
de pornire a 4,0 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5
irigării (°C)
De asemenea, se mai pot utiliza sursele suplimentare de căldură (sobițe etc.),
ventilatoare, sau dispozitive care combină cele două metode. Din ultimele cercetări, se pare,
că perdelele de fum nu sunt eficiente pentru protecția pomilor împotriva înghețurilor târzii
(http://www.fao.org/docrep/008/y7223e/y7223e08.htm,
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/85-116.htm#freez).
h)- Adaptarea tehnologiilor de cultură la modificările climatice:
- Reducerea evapotranspirației prin lucrări corespunzătoare ale solului, mulcire
etc.
- Tăieri de vară pentru reducerea suprafeței foliare și a procesului de transpirație.
- Rărirea fructelor în condiții de stres termohidric.
Livadă de măr protejată de
înghețurile târzii din aprilie 2017
prin
aplicarea
irigării
prin
aspersiune (Italia, Tirolul de Sud)
https://www.freshfruitportal.com
/news/2017/05/19/stonefruitcherries-among-biggest-europeanfrost-casualties/

Livadă de cireș protejată de
înghețurile târzii din aprilie 2017
prin arderea unor lumânări cu
ceară (Olanda)
https://www.freshfruitportal.com
/news/2017/05/19/stonefruitcherries-among-biggest-europeanfrost-casualties/
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4. Metodologie de determinare a gradului de toleranță/rezistență la stresul hidric la speciile
afin și coacăz roșu cu ajutorul indicelui de stres hidric (CWSI – Crop Water Stress Index)
În țara noastră au existat preocupări de prognoză și avertizare în aplicarea irigației, de
stabilire a elementelor tehnice de udare, de fizică a solului privind cele mai bune soluții în
managementul relațiilor sol-apă-plantă-climă, în exploatarea sistemelor de irigație. Printre
autorii care au marcat prin rezultatele lor activitatea în aceste domenii se numără: Botzan
(1972), Grumeza ș.a. (1970; 1979; 1989, 2005), Ionescu (1976), Iancu (1996), Iancu și Ionescu
(1981), Enciu ș.a. (1983), Canarache (1990), Iancu și Păltineanu (1998), Păltineanu ș.a. (1999;
2000, 2007), Septar (2012) ș.a. Cercetările menționate au avut, în principal, scopul de a utiliza
apa în optim, de a maximiza producția agricolă, fără a pune însă accentul în mod determinant
pe eficiență, pe economia apei.
În ultimul timp însă, apa a devenit un factor limitativ major al mediului, atât prin
calitatea ei în continuă scădere datorită poluării mediului, cât și prin rezervele sale insuficiente
față de cerințele actuale și viitoare. În acest sens, mai ales în ultimele două decenii, aplicarea
irigației a căpătat o altă orientare, spre utilizarea cât mai eficientă a apei, prin folosirea unui
regim hidric al solului cât mai adecvat acestui scop. Pentru economisirea resurselor de apă,
irigarea în condiții de stres hidric este recomandată atât pentru condițiile actuale, cât mai ales
pentru scenariile încălzirii globale, cu condiția ca umiditatea solului să nu ajungă la nivelul
coeficientului de ofilire pe toate suborizonturile sistemului radicular.
Pentru aplicarea udărilor cu maximă eficiență sunt necesari diferiți indicatori ai gradului
de toleranță/rezistență la stresul hidric ai pomilor și arbuștilor fructiferi.
Indicele de stres hidric (CWSI) este in indicator al ratei transpirației relative a unei
plante, care depinde de diferența dintre temperatura frunzei și a aerului și deficitul de presiune
al vaporilor de apă din atmosferă. Atunci când nivelul apei din plantă scade, stomatele se
închid, iar intensitatea transpirației scade, în timp ce temperatura aparatului foliar expus
radiației solare directe crește. Când o plantă este bine aprovizionată cu apă, transpiră cu mare
intensitate, nivelul temperaturii frunzei fiind cu atât mai coborât față de temperatura
mediului, cu cât deficitul de saturație al vaporilor de apă din atmosferă este mai mare (112°C), în acest caz valoarea CWSI apropiindu-se de 0. Atunci când intensitatea transpirației se
reduce, temperatura frunzelor expuse radiației solare directe, crește și poate depăși cu 4-6°C
temperatura aerului. Când planta își reduce transpirația, CWSI tinde spre valoarea 1.
Transpirația este amplificată de deficitul de saturație cu vapori de apă al atmosferei.
Utilizarea indicelui de stres hidric (crop water stress index, CWSI) este preferată în
agricultură, fiind unul dintre cei mai buni indicatori pentru programarea și managementul
irigațiilor (Jackson și colab., 1981, Pinter și Reginato, 1982; Reginato, 1983; Howell și colab.,
1984; O'Toole și colab., 1984; Reginato și Howe, 1985; Reginato și Garrot, 1987; Waujura și
colab., 1990; Irmak și colab., 2000; Păltineanu și colab., 2008, citați de Păltineanu și colab.,
2008) și pentru estimarea producției (recoltei) (Idso și colab, 1981, Walker și Hatfield, 1983;
Smith și colab., 1985, Păltineanu și colab., 2008, citați de Păltineanu, 2008).
Calcularea CWSI pentru livezile de măr de la Pitești-Mărăcineni a fost efectuată de către
Păltineanu și colab. (2008), pentru plantele ornamentale și nuc de către Sammis și Jernigan
(1992) și Sammis și Lugg (1988), iar pentru portocali de către Sdoobee și Kaewkong (2006).
CWSI a fost utilizat și pentru evaluarea stresului hidric al grâului (Guofu Yuan și colab., 2004)
și al porumbului (Irmak și colab., 2000). Au fost efectuate studii și calculat CWSI și la cartof
(Erdem și colab., 2005), pepene verde (Garrot și colab., 1987) și soia (Payero și Irmak, 2006).
CWSI a fost folosit și pentru aprecierea stresului hidric al pajiștilor. Feldhake și colab., (1997)
cercetează relația dintre CWSI și evapotranspirație la două specii de graminee Festuca
arundinacea și Dactylis glomerata. Sammis și Jernigan (1992) determină linia bazală inferioară
(LBL) pentru plante cultivate ca: Medicago sativa, Fraxinus velutina glabra și Prunus cersifera,
iar Hatfield și colab. (1985) determină linia bazală inferioară (LBL) pentru calcularea CWSI la
bumbac. Payero și Irmak (2006) dezvoltă noi metode pentru determinarea liniilor bazale
inferioară (LBL) și superioară (UBL) la porumb și soia. Slack și colab.(1991), determinând CWSI
la Cynodon dactylon, stabilesc că valorile acestui indice au fost puternic influențate de radiația
netă. CWSI a fost corelat și cu potențialul apei din plantă (Pinter și Reginato, 1981; O'Toole și
colab., 1984; Jackson, 1991), cu disponibilitatea apei din sol (Hatfield, 1983; Reginato și Garrot,
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1987) și cu conductanța frunzei la Vitis vinifera (Möller și colab., 2006). Wang și colab., (2005)
la grâu și Qiu și colab., (2000) la sorg și pepene modifică metoda de evaluare a CWSI comparativ
cu metoda stabilită de Jackson (1981) prin utilizarea temperaturii unei frunze artificiale, fără
transpirație (imitation leaf), iar Hattendorf și colab., (1990) la Medicago sativa și Blonquist
(2006) propun calcularea CWSI prin măsurarea conductanței stomatelor frunzelor.
Din figura 60 se poate observa foarte bine că există specii (salata) sau faze de vegetație
(grâul înainte de înspicare) care transpiră intens la deficite de presiune a vaporilor de apă din
atmosferă mari, de peste 3 kPa deci plante neadaptate condițiilor de stres hidric și altele care
au o rată a transpirației mult mai redusă în condiții de stres hidric atmosferic accentuat, cum
se înregistrează în perioadele cu secetă, valuri de căldură și radiație solară directă cu valori
foarte ridicate (arșiță). Aceste ultime plante au însușiri de adaptabilitate la stresul hidric mult
mai dezvoltate (rezistență sporită la secetă, arșiță și temperaturile ridicate asociate cu valurile
de căldură din ce în ce mai frecvente odată cu încălzirea verilor în România).

Figura 60. Variațiile pantei liniei bazale inferioare necesare calculării indicelui de stres
hidric al diferitelor culturi (sinteză după mai mulți autori)
Material și metodă
Experimentele pentru aprecierea stresului hidric al arbuștilor fructiferi (determinarea
CWSI) au fost realizate în luna iunie 2018, la două specii: afinul cu tufa înaltă cu două soiuri –
Bluejay și Aurora și la coacăzul roșu cu soiurile Junifer soi cu coacere timpurie și Rovada, care
la data întocmirii raportului este aproape de maturitatea de recoltare. Temperatura frunzei
plantelor a fost măsurată cu un psihrometrul cu termometru în infraroșu (Extech HD500, Extech
Instruments) de mare precizie, orientat la momentul efectuării determinărilor pe direcția
razelor solare directe. Psihrometrul electronic cu termometru în infraroși, HD500, în momentul
determinărilor au fost orientat astfel încât soarele să fie în spatele operatorului iar direcția de
măsurare să fie cât mai aproape de direcția sub care cad razele de soare pe zonele măsurate
(coroanele pomilor). Pentru stabilirea liniei bazale inferioare, care exprimă lipsa stresului
hidric al plantelor, temperatura frunzișului a fost determinată pe plante foarte bine
aprovizionate cu apă prin irigare, începând cu ora 8:00 până la ora prânzului, de la un metru
distanță de aparatul foliar al plantelor, întotdeauna pe partea însorită a coronamentului, întrun spot de măsurare cu diametrul de aproximativ 3-5 cm care a cuprins atât partea însorită a
frunzelor cât și pe cea umbrită, așa cum se poate observa din imaginile în infraroșu surprinse
cu camera Flir i3. Temperatura aerului și umiditatea relativă au fost măsurate cu un
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psihrometru Assmann cu aspirație și cu psihrometrul cu termometru în infraroșu Extech HD500.
Toate măsurătorile au fost descărcate prin interfață serială pe un notebook în câmp.
Deficitul de presiune al vaporilor de apă din atmosferă (VPD) a fost calculat utilizând
ecuațiile din http://weather.nmsu.edu/Teaching_Material/soil698/CWSI.html.
Cu aceste date s-au determinat diferențele dintre temperaturile menționate
(temperatura frunzișului – temperatura aerului), deficitul de saturație al vaporilor de apă din
atmosferă (VPD, kPa), linia bazala inferioară (LBL), linia bazala superioară (UBL) și, în final,
indicele de stres hidric al culturii (crop water stress index, CWSI, figura 61). Limita inferioară
a CWSI se va schimba ca funcție a deficitului de saturație a presiunii vaporilor de apă din
atmosferă (VPD) deoarece la valori VPD inferioare este transpirația frunzelor se produce la o
rata inferioară, astfel, magnitudinea procesului de răcire a frunzelor față de temperatura
aerului din vecinătate este scăzută. Idso (1982) a demonstrat că limita inferioară a CWSI este
o funcție liniară de VPD pentru un număr de culturi, mai ales în funcție de specie, dar și de
particularitățile soiului
Pentru calcularea CWSI, au fost calculate mai întâi linia bazală inferioară (LBL) și linia
bazală superioară (UBL), după Idso et al., 1981 și Jackson et al., 1981. Diferența dintre
temperatura frunzei (Tc) și temperatura aerului (Ta), respectiv Tc-Ta, a fost apoi reprezentată
grafic față de tensiunea vaporilor de apă din atmosferă (VPD), iar linia bazală a fost obținută
printr-o regresie liniară (Y=a+bx) a Tc-Ta (Y) față de VPD (x), folosind metoda celor mai mici
pătrate. Linia bazală superioară a fost determinată prin tăierea plantei, legarea ei în locul
inițial, iar după o zi, timp în care planta încetează să mai transpire, s-a măsurat diferența de
temperatură specifică acestei linii. Indicele de stres hidric al plantelor a fost calculat prin
determinarea distanței relative între linia bazală inferioară, care reprezintă condițiile de
nonstres hidric și linia bazală superioară care reprezintă lipsa transpirației. A fost calculat
pentru fiecare temperatură măsurată ca raportul între: a – distanța dintre localizarea unui
punct (reprezentând o pereche de valori Tc-Ta, Vpd) și LBL și b – distanța între LBL și UBL,
astfel încât CWSI este egal cu a/b (Idso et al., 1981).

Figura 61. Calcularea indicelui de stress hidric (CWSI)
Pentru calcularea CWSI s-a reprezentat grafic intensitatea corelației dintre diferența de
temperatură dintre frunză și aer și deficitul de presiune al vaporilor de apă pentru fiecare
specie cercetată (s-au trasat grafice ce au drept axă orizontală Vpd, iar drept axă verticală
diferența Tc-Ta) (Figurile 62, 63, 65, 66). Spațiul dintre liniile bazală inferioară LBL și bazală
superioară UBL reprezintă domeniul acestui indice. CWSI a fost calculat pentru fiecare
măsurătoare de temperatură, ca raport între: a = distanța verticală dintre poziția punctului
diferenței Tc-Ta față de Vpd pe grafic, respectiv LBL, iar b = distanța verticală dintre cele două
linii: UBL și LBL, adică CWSI = a/b (Idso ș.a., 1981). Linia bazală inferioară LBL reprezintă
condițiile de nonstres hidric, iar linia bazală superioră UBL reprezintă condițiile de maxim stres
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hidric. Un CWSI de 0 indică faptul că planta nu are stres hidric și o valoare de 1 reprezintă
stresul maxim de apă. Valorile indicelui de stres hidric al plantelor care semnalează nevoia de
irigare sunt specifice culturilor și ar trebui să ia în considerare factori, cum ar fi scăderea
recoltei la apariția stresului hidric, probabil valoarea producției (fructelor) și costul apei de
irigare.
În figurile 62 și 63 sunt reprezentate liniile bazale inferioare LBL pentru două soiuri de
coacăz roșu, calculate pentru prima dată, de noi, la această specie. Panta dreptelor
corespunzătoare liniilor bazale inferioare (non stres) – indicator al adaptabilității la stres hidric,
pentru cele două soiuri, este puțin diferită de la un soi la altul, însă este deosebit de
accentuată. Cu cât panta este mai mare, cu atât planta transpiră mai intens în zona unor
deficite de presiune a vaporilor de apă mai mari. Cu cât panta dreptei este mai mică, cu atât
plantele transpiră mai puțin și sunt mai bine adaptate la temperaturi ridicate.

Figura 62. Linia bazală inferioară și superioară necesare calculării indicelui de stres
hidric al soiului de coacăz roșu timpuriu Junifer (Mărăcineni, 2018)

Figura 63. Linia bazală inferioară și superioară necesare calculării indicelui de stres
hidric al soiului de coacăz roșu Rovada (Mărăcineni, 2018)
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Comparate cu valorile LBL calculate pentru măr și prun în condițiile de la Mărăcineni,
se constată că la valori VPD de 3,5 kPa, diferențele de temperatură dintre frunze și aer la
soiurile de coacăz roșu se apropie mai mult de cele semnalate la prun (-8ºC) și mai puțin de
cele de la măr (-4ºC până la -5ºC). Soiul Rovada, cu un frunziș cu 8ºC mai rece decât aerul la
un VPD de 3,5 kPa, este mai puțin adaptat stresului hidric decât soiul Junifer cu numai 7ºC mai
rece decât aerul la același deficit de presiune a vaporilor de apă din atmosferă. Dacă la salată,
LBL coboară până la 9ºC diferență de temperatură pe axa OY, în condițiile unor deficite de
presiune de 3,5 kPa, la soiurile analizate de noi, liniile LBL coboară doar până la -7 sau -8ºC
diferență pe axa OY. Studii vor continua și în ultima fază a proiectului pentru a atinge valori
VPD mult mai ridicate, specifice lunilor iulie și august.
În figura 64 se pot observa variațiile mari ale temperaturii de la suprafața frunzelor încă
de la orele dimineții, între 24,2ºC în zonele umbrite și 35,8ºC în zonele însorite ale frunzelor
cu suprafața limbului perpendiculară pe direcția razelor solare directe, la plante bine
aprovizionate cu apă în sol. Temperaturile determinate de noi cu psihrometrul cu termometru
în infraroșu Extech HD500, reprezintă valori medii ale zonelor umbrite și însorite, obținute prin
schimbarea continuă a poziției spotului de măsurare pe suprafața foliară a tufei.

Figura 64. Aspecte ale plantelor soiului de coacăz roșu Rovada cu marcarea cu chenar
alb (stânga) a zonei în care s-a determinat temperatura la suprafața frunzelor cu camera de
termoviziune în infraroșu Flir i3 (dreapta) în data de 20.06.2018 ora 08:38 (Mărăcineni)
În figurile 65 și 66 sunt reprezentate liniile bazale inferioare LBL pentru două soiuri de
afin cu tufa înaltă, calculate pentru prima dată, de noi, la această specie. Ca și la coacăzul
roșu, panta dreptelor corespunzătoare liniilor bazale inferioare (non stres) – indicator al
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adaptabilității la stres hidric, pentru cele două soiuri, este diferită de la un soi la altul, însă
este mai puțin accentuată decât la coacăz, indicând o adaptabilitate mai bună a afinului la
stresul hidric. Cu cât panta este mai mare, cu atât planta transpiră mai intens în zona unor
deficite de presiune a vaporilor de apă mai mari. Cu cât panta dreptei este mai mică, cu atât
plantele transpiră mai puțin și sunt mai bine adaptate la temperaturi ridicate, cum este și cazul
mai ales la soiul de afin Aurora (figurile 66 și 67).

Figura 65. Linia bazală inferioară și superioară necesare calculării indicelui de stres
hidric al soiului de afin cu tufa înaltă Liberty (Mărăcineni, 2018)

Figura 66. Linia bazală inferioară și superioară necesare calculării indicelui de stres
hidric al soiului de afin cu tufa înaltă Aurora (Mărăcineni, 2018)
Comparate cu valorile LBL calculate pentru măr și prun în condițiile de la Mărăcineni,
se constată că la valori ale deficitului de vapori de apă din atmosferă (VPD) de 3,5 kPa,
diferențele de temperatură dintre frunze și aer la soiurile de afin se apropie mai mult de cele
semnalate la măr (-4ºC până la -5ºC) și mai puțin de cele de la prun (-8ºC). Soiul Liberty, cu un
frunziș cu 6ºC mai rece decât aerul la un VPD de 3,5 kPa, este mai puțin adaptat stresului hidric
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decât soiul Aurora cu numai 4,2ºC mai rece decât aerul la același deficit de presiune a vaporilor
de apă din atmosferă, dar ambele soiuri de afin sunt mult mai bine adaptate la stresul hidric
decât soiurile Junifer și Rovada de coacăz roșu. Dacă la salată, LBL coboară până la 9ºC
diferență de temperatură pe axa OY, în condițiile unor deficite de presiune de 3,5 kPa, la
soiurile analizate de noi, liniile LBL coboară doar până la -4,2 sau la -6ºC diferență pe axa OY.
Studii vor continua și în ultima fază a proiectului pentru a atinge valori VPD mult mai ridicate,
specifice lunilor iulie și august.
În figura 67 se pot observa, ca și la coacăz, variațiile mari ale temperaturii de la
suprafața frunzelor încă de la orele dimineții, între 25,8ºC în zonele umbrite și 35,6ºC în zonele
însorite cu fructe sau cu frunze cu suprafața limbului perpendiculară pe direcția razelor solare
directe, la plante bine aprovizionate cu apă în sol. Temperaturile determinate de noi cu
psihrometrul cu termometru în infraroșu Extech HD500, reprezintă valori medii ale zonelor
umbrite și însorite, obținute prin schimbarea continuă a poziției spotului de măsurare pe
suprafața foliară a întregii tufe.

Figura 67. Aspecte ale plantelor soiului de afin Aurora cu marcarea cu chenar alb
(stânga) a zonei în care s-a determinat temperatura la suprafața frunzelor cu camera de
termoviziune în infraroșu Flir i3 (dreapta) în data de 20.06.2018 ora 08:52 (Mărăcineni)
Din punct de vedere economic, metoda de estimare timpurie a stării de stres a plantelor
prin utilizarea indicelui de stres hidric (CWSI), este mult mai eficientă atât din punct științific
prin determinarea unui indicator mult mai fidel, de plantă, cât și din punct de vedere economic,
față de varianta utilizării senzorilor de umiditate plasați în sol pe poziții fixe, care este mult
mai costisitoare.
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