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INTRODUCERE 
 

Problemele de mediu şi dezvoltare sunt elemente centrale ale programelor de cercetare 

europene care vizează utilizarea raţională a resurselor climatice, gestionarea şi prevenirea 

fenomenelor meteorologice periculoase pentru agricultură, evaluarea impactului activităţii 

agricole asupra mediului şi determinarea alternativelor pentru protecţia şi asigurarea 

producţiei alimentare. Fundamentarea deciziilor şi evaluarea consecinţelor provocate de 

variabilitatea climatului necesită criterii specifice de identificare şi caracterizare, în funcţie de 

caracteristicile de durată, intensitate, persistenţă ale fenomenelor climatice, precum şi de 

efectele asupra stării de vegetaţie şi recoltelor. 

Realizarea unei producţii mari de fructe de calitate superioară şi la preţuri de cost cât 

mai scăzute rămâne un obiectiv de mare actualitate, ţinând cont de creşterea demografică şi de 

necesitatea de a spori ponderea consumului de fructe în dieta zilnică. Lucrareade faţă îşi 

propune să contribuie la realizarea acestui obiectiv care trebuie să se bazeze, în perspectivă, 

pe intensificarea folosirii resurselor naturale, mai ales climatice aflate într-un accentuat proces 

de schimbare, în condiţiile protejării mediului şi practicarea unor tehnologii durabile. Aceste 

tehnologii, care depind în principal de resursele naturale sunt şi cele mai vulnerabile la 

schimbările climatice. Fenomenele de risc agroclimatic limitează cel mai des productivitatea 

unui biotop în atingerea potenţialului biologic condiţionat genetic. Cunoaşterea efectelor 

singulare sau cumulative ale riscurilor climatice şi identificarea arealelor agricole cele mai 

vulnerabile la producerea acestora sunt criterii de bază în elaborarea şi fundamentarea 

agroclimatică a unui sistem decizional de management durabil. Se porneşte astfel, de la 

premisa că dezvoltarea speciilor pomicole este influenţată determinant de condiţiile 

nefavorabile de mediu şi mai puţin de particularităţile genotipului, astfel încât productivitatea 

reală este mult sub cea potenţială, maximă. Pagubele înregistrate după afectarea prin 

accidente climatice a organelor florale sunt generate atât de absenţa rodului şi de instalarea 

fenomenului de alternanţă de rodire, cât şi de nevalorificarea resurselor naturale şi a celor 

alocate antropic. Într-un grup de lucru interdisciplinar, alcătuit din eco-fiziologi, amelioratori, 

tehnologi, meteorologi, fizicieni, informaticieni, etc., s-au valorificat datele existente în unităţi 

de cercetare din pomicultură, privind procesele de creştere şi rodire ale speciilor pomicole, dar 

şi informaţiile agrometeorologice gestionate in cadrul reţelei naţionale de specialitate. În urma 

prelucrării cu ajutorul unor modele matematice probabilistice şi regresionale dezvoltate de 

parteneri şi recunoscute deja pe plan internaţional (7th and 8th International Symposium on 

Modelling in Fruit Research and Orchard Management, Copenhagen - 2004 and Einsiedeln - 
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2007), s-au evaluat potenţialului agroclimatic al României şi cerinţele pentru specializarea 

producţiei pomicole în condiţiile schimbărilor climatice prognozate pentru Europa Centrală în 

Capitolul 11 al Raportului aprobat la „10th Session of IPCC Working Group I” din 29 ianuarie 

– 1 februarie 2007 (proiectul PRUDENCE – Prediction of Regional scenarios and 

Uncertainties for Defining European Climate change risks and Effects). S-a valorificat, în 

cadrul acestei lucrări, efortul financiar de lungă durată din sectorul de cercetare prin 

implicarea potenţialul uman şi material în dezvoltarea de aplicaţii bazate pe modele 

matematice de zonare la scara întregii ţări. Se va favoriza, în acest fel, folosirea cât mai 

eficientă a resurselor naturale (termice, hidrice, radiative, etc.), stocarea biomasei în 

agroecosisteme în paralel cu reducerea aporturilor antropice, protecţia, conservarea şi în unele 

cazuri, reabilitarea mediului. Totodată, se realizează şi condiţii de nutriţie mai echilibrate, pe 

baza aplicării principiilor pomiculturii organice şi integrate. Realizările de bază prezentate în 

această lucrare constau în utilizarea în activitatea de evaluare a potenţialului agroclimatic al 

României a unor modele probabilistice adaptate acţiunii factorilor de stres accidentali şi a 

modelelor regresionale pentru descrierea acţiunii factorilor de stres cronici, care valorifică 

informaţia stocată de zeci de ani în cercetarea pomicolă românească. 

 

AUTORII 
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CAPITOLUL I 
Stadiul actual al cercetărilor privind influenţa factorilor climatici 

asupra culturii pomilor în România 
 
 Clima reprezintă factorul determinant în creşterea/descreşterea productivităţii 
agroecosistemelor pomicole. În acest context, monitorizarea impactului 
variabilităţii/schimbărilor climatice asupra culturilor pomicole necesită îmbunătăţirea 
cunoştinţelor şi capacităţilor ştiinţifice, astfel încât gestionarea caracteristicilor climatului să 
includă evaluarea curentă a datelor climatice, precum şi analiza riscurilor şi oportunităţilor.  

Altfel spus, relaţia între genetica speciilor pomicole, practicile agricole şi condiţiile 
locale de mediu reprezintă baza cantitativă şi calitativă a producţiei. De aceea, analiza 
complexă a potenţialului agroclimatic prin interrelaţionarea rezultatelor cu biotopul pomicol 
permite repartizarea speciilor şi soiurilor cultivate în zone cu potenţial diferenţiat, modalităţile 
de identificare a zonelor cu gradul cel mai mare de risc la producerea fenomenelor 
meteorologice extreme asigurând posibilitatea diminuării efectelor pe termen scurt, mediu şi 
lung.  

Speciile pomicole, ca organisme vegetale perene compuse din soi şi portaltoi, deci 
două genotipuri în interacţiune, sunt puternic influenţate de mediul în care trăiesc perioade 
lungi, timp în care se succed cicluri anuale, fiecare dintre ele implicând parcurgerea unor 
fiziologic complicate procese de creştere şi etape de dezvoltare. Din aceste considerente 
influenţa mediului este din ce în ce mai intensă odată cu creşterea vârstei pomilor, spre 
deosebire de plantele anuale, sau cu cicluri scurte de viaţă, la care implicarea factorilor de 
vegetaţie, chiar în condiţiile unei variaţii accentuate a acestora, determină modificări reduse în 
aspectul morfologic şi particularităţile fiziologice specifice creşterii şi dezvoltării.  
 Aceste cercetări, privind impactul mediului asupra comportării plantelor, sunt de mare 
actualitate deoarece s-a prevăzut schimbarea climatului globului şi a concentraţiei bioxidului 
de carbon din atmosferă, dar avem foarte puţine informaţii (Smith et al., 1997), şi în multe 
cazuri nici una, despre modul cum plantele vor răspunde în viitor.  
 Aşa cum afirmă Kozlowski et al. (1991), sau Silva and Rosa (1998), reacţia plantei la 
stimulii climatici este foarte complexă, variind după factorii implicaţi, care pot exercita efecte 
de diferite intensităţi în cursul anului. În sistemul natural climat - plantă - sol, este în general 
dificil să se separe efectul particular al componentelor asupra creşterii şi dezvoltării plantei. 
Totuşi efectul câtorva factori ai mediului asupra creşterii a fost bine cercetat: bioxidul de 
carbon şi elementele minerale pentru aprovizionarea cu materiale de construcţie, lumina ca 
sursă de energie şi factor care influenţează morfogeneza, aprovizionarea cu apă pentru 
menţinerea turgescenţei, ca şi oxigenul şi temperaturile favorabile pentru numeroase procese.  
 Aceeaşi autori precizează că indicatorii folosiţi pentru cuantificarea efectelor factorilor 
meteorologici asupra proceselor fiziologice ale pomilor, sunt de cea mai mare importanţă 
pentru evidenţierea timpurie a acestora. Astfel se apreciază că durata perioadei de creştere a 
lăstarilor, dar şi lungimea acestora în diferiţi ani, sunt indicatori foarte sensibili ai deficitului 
de apă din plantă. Producţia s-a corelat pozitiv cu precipitaţiile însumate şi cu durata de 
strălucire a soarelui, dar negativ cu suma temperaturilor medii mai mari decât 7°C. 
 Foarte important pentru răspunsul pomilor în constelaţia factorilor şi condiţiilor de 
mediu, cât şi a celor tehnologice, este caracterul climatului. Într-un climat apropiat de cel al 
ţării noastre, continental, cu variaţii însemnate de la un an la altul, Papp (1997) găseşte, în 
experienţe pe termen lung cu îngrăşăminte chimice, că condiţiile meteorologice ale sezonului 
de vegetaţie au avut un efect mai puternic asupra calităţii fructelor la măr, decât, spre 
exemplu, aplicarea azotului. 
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 Vom prezenta în continuare separat pentru câţiva factori meteorologici (temperatura 
aerului, lumina, precipitaţii, umiditatea atmosferică şi evapotranspiraţia potenţială) şi pe 
fenofaze sau procese fiziologice, stadiul actual al cercetărilor la specia măr. 
 

 
1.1. Distribuţia pomilor în România în funcţie de condiţiile climatice 
 
Condiţiile climatice în care sînt răspândite plantaţiile de pomi din România sînt variate 

şi puternic diferenţiate între ele: 4-12°C temperaturi medii anuale şi 350-1000 mm de 
precipitaţii medii anuale. Chiar dacă distribuţia plantaţiilor în ansamblul lor se face după nişte 
curbe apropiate de un mod de repartiţie statistic normal, mai ales, în ceea ce priveşte 
precipitaţiile şi excedentul sau deficitul de umiditate, speciile de pomi se diferenţiază în raport 
cu cerinţele lor iată de factorii climatici. 

Sub aspect termic, peste 90%. din plantaţii sînt situate în zone cu temperaturi medii 
anuale de peste 7°C şi sub 11°C. Acest interval de numai 4 grade, reprezintă 1/3 din 
diapazonul termic general al ţării noastre. Dominante sînt suprafeţele care se concentrează în 
zona cu temperaturi de 8-9°C pentru speciile mezofile. Piersicul, caisul şi migdalul sînt 
răspândite în zone cu peste 9,5-10°C. În raport cu resursa hidrică, majoritatea suprafeţelor se 
concentrează în zone cu 600-800 mm precipitaţii medii anuale. O exprimare mai fermă a 
raportului între condiţiile climatice şi răspândirea plantaţiilor pomicole este aceea faţă de 
excedentul sau deficitul de umiditate. Cea mai mare parte a plantaţiilor este situată în zona 
unde se realizează un minimum de excedent de umiditate şi unde se asigură o bună 
aprovizionare a plantelor cu apă. O parte din plantaţiile situate în zone cu deficit de umiditate 
sunt irigate, mai ales cele de piersic. 

Datele de distribuţie a plantaţiilor în raport cu cele câteva elemente fundamentale ale 
climei dau numai o imagine generală asupra modului în care regimul hidric şi cel termic 
influenţează creşterea pomilor. Mecanismele intime de acţiune a acestor factori sunt parţial 
dezbătute în această lucrare iar cercetările viitoare vor trebui să precizeze cu mai multă 
exactitate modalităţile de acţiune a tuturor elementelor climatice. 
 

 
1.2. Temperatura aerului 

 
 Este în zonele temperate unul dintre cei mai importanţi factori climatici, datorită 
variaţiilor anuale însemnate (-30, +35°C), care, în lipsa adaptărilor plantelor, ar atinge 
pessimum, mai ales prin valorile negative. Temperatura influenţează procesele fiziologice de 
bază ale pomilor ca: fotosinteza, respiraţia, transpiraţia, dar şi parcurgerea fenofazelor etc., 
care împreună condiţionează creşterea şi fructificarea. La pomi este imposibil de pus în 
evidenţă vreun dispozitiv histologic sau anatomic căruia să-i putem atribui o funcţie 
specializată în perceperea excitaţiilor de origine termică. Se poate vorbi, în acest caz, de o 
sensibilitate difuză la nivelul diverselor celule cu funcţii de protecţie, fotosinteză etc. (Jitariu 
şi Toma, 1980). Percepţia termică la pomi se defineşte, deci, la nivelul celulelor întregului 
organism, cu atât mai intens cu cât organele respective au o suprafaţă mai mare şi un volum 
mai redus. Este importantă din aceste considerente talia părţii aeriene a pomilor şi distribuţia 
sistemului radicular în plan vertical, ştiind că cu cât ne apropiem de suprafaţa solului cresc 
contrastele termice şi se modifica intens evoluţia tuturor celorlalţi parametri meteorologici. La 
specia măr, în general cea mai bună balanţă a carbonului pare să apară (Lakso, 1997) la 
temperaturi relativ coborâte şi în sezoane de vegetaţie foarte lungi. 
 În perioada dintre începutul umflării mugurilor micşti şi începutul înfloririi o creştere 
a temperaturii de la 0 la 10°C dublează rata activităţii enzimatice, iar o urcare până la 30°C o 
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dublează din nou (Tukey, 1981b). La 30°C rata poate fi de opt ori mai mare decât la 0°C, dar 
peste 30°C multe reacţii încetinesc. 
 Dezmugurirea se produce mai timpuriu dacă în anul anterior temperatura medie a lunii 
august a fost mai mare de 19°C (Amzăr, 1981), iar în intervalul 1 iunie - 31 august 
temperatura medie depăşeşte 18,7°C. Pe de altă parte, prelungirea perioadei de la dezmugurit 
la înflorit pe un interval mare (35 zile), a determinat realizarea unei bune concentraţii a 
substanţelor active în mugurii micşti (Budan, 1991), cu implicaţii fiziologice favorabile 
asupra florilor. 
 Kamata (1994) studiază amănunţit, pe parcursul a 34 de ani, efectul temperaturilor 
asupra numărului de zile de la sfârşitul sezonului de repaus (1 februarie), la înflorire. El a 
demonstrat că temperatura medie a aerului s-a corelat negativ cu durata acestui interval. De 
asemenea temperatura solului din intervalul 1 decembrie - 31 ianuarie (100 cm adâncime) şi 
din luna aprilie (10, 50 şi 100 cm adâncime) s-au corelat negativ cu numărul de zile până la 
înflorire. A mai stabilit că există şi o corelaţie pozitivă între data topirii zăpezii şi data 
înfloririi. Reuşeşte să prevadă data înfloririi cu ajutorul unei ecuaţii de regresie multiplă 
bazate pe evoluţia temperaturii aerului în perioada 1 februarie - 30 aprilie şi a temperaturii 
solului de la 100 cm adâncime din luna ianuarie. 
 Mult mai bine este cercetată perioada dintre începutul şi sfârşitul înfloririi. Astfel 
Williams (1970) afirmă că la soiurile diploide perioada de polenizare efectivă durează 8 zile 
de la deschiderea florilor. În unele ţări producătoare, cum ar fi Anglia, printre principalele 
cauze ale neuniformităţii producţiilor se numără şi temperaturile scăzute din timpul 
polenizării (Jackson and Hamer, 1980). Temperatura afectează rata de creştere a tubului 
polenic. Pentru fiecare grad Celsius deasupra pragului de 7°C, este nevoie de o zi mai puţin 
pentru fecundare efectivă. Inhibarea formării ovulelor sterile datorată îngheţurilor, poate fi 
evitată prin aplicarea azotului chiar înainte de înflorire. Vremea caldă la înflorire este cu atât 
mai necesară, cu cât longevitatea ovulelor este mai redusă (Tukey, 1981a). Amzăr (1981) 
apreciază că procentul de legare este ridicat dacă temperaturile medii ale aerului depăşesc 
12°C, temperaturile maxime ating 18 -21°C, iar cele minime sunt superioare valorii de 5°C. 
 În general, în limitele temperaturilor normale de la înflorire rata creşterii tubului 
polenic se corelează pozitiv, iar longevitatea ovulului negativ cu temperatura (Thompson, 
1981). Moruju, citat de Popescu et al. (1993) afirmă că soiul Starking Delicious a dat recolte 
bune numai în anii când în timpul înfloritului s-au înregistrat temperaturi peste 15°C cel puţin 
3 zile consecutiv, începând din ziua deschiderii petalelor, iar recoltele au fost cu atât mai 
mari, cu cât zilele cu temperaturi peste 15°C au fost mai numeroase. 
 Petropoulou and Alston (1998) consideră că pe lângă sistemul de incompatibilitate 
gametofitică, principalul factor care afectează legarea este temperatura din timpul înfloririi. 
Astfel, tubul polenic străbate stilul în 5 zile la 15°C, 8 zile la 10°C şi 14 zile la 5°C, dar 
majoritatea florilor îşi încep deteriorarea după 15 zile la 5°C. Succesul polenizării depinde, de 
obicei, de numărul cât mai mare de tuburi polenice ajunse la baza stilului, sau de distanţa 
măsurată pe stil în jos. Procentul de germinare a polenului după 3 - 6 ore de menţinere la 
diferite temperaturi, este de: 15% între 8 - 10°C, 39% la 14 -16°C, 51% la 19 - 21°C, 64% la 
24 - 26°C şi de 75% la 28 - 30°C. 
 De foarte mare importanţă pentru succesul fecundării sunt eventualele accidente 
climatice. Thomson (1981) apreciază că polenizarea încrucişată este benefică în perioadele 
reci de la înflorire şi după aceasta, sau în sezoanele când se produc îngheţuri înainte de 
înflorire. Înainte cât şi după începerea înfloririi zăpada şi vânturile reci (5 zile) din aprilie, au 
produs distrugerea a 33% din ovule la soiul Cox Orange Pippin. În cazuri similare, la 20% 
flori deschise, polenul a fost afectat, legarea fiind foarte intens diminuată. 
 Dintre metodele de luptă împotriva acţiunii îngheţurilor târzii asupra organelor 
pomilor, irigarea prin aspersiune este metoda cea mai eficientă (Pfammatter, 1998). Pentru a 
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atinge un grad de protecţie suficient de ridicat (95 - 100%) trebuiesc respectate anumite 
reguli. Protecţia prin aspersiune se explică prin energia calorică degajată de apă când trece din 
faza lichidă în cea solidă. Principiul de bază este de a menţine pe suprafaţa organelor florale o 
cantitate de apă care să îngheţe constant, atât timp cât temperatura aerului se află sub un prag 
critic. Regulile de aplicare a apei ar fi următoarele: instalaţia trebuie să aprovizioneze 
permanent cu un debit de 4 mm apă/oră, cu o repartiţie a apei foarte uniformă; se porneşte 
instalaţia când un termometrul umezit, amplasat la 1,5 m înălţime în livadă, cu acelaşi sistem 
de întreţinere a solului (diferenţele de temperatură a aerului între un sol înierbat şi unul “ogor 
negru”, pot fi de 2°C, valoare mai mare având “ogorul negru”, aşa cum afirmă Charton et al. 
(1998)), ne indică 0°C şi se opreşte când temperatura ajunge din nou la 0°C. Gradul de 
sensibilitate la ger depinde de organul atacat: muguri. flori sau fructe. Din componenţa 
organelor florale, celulele sexuale sunt cele mai sensibile. Mai contează şi poziţia organului 
astfel: organele izolate degeră mai uşor decât florile protejate de cele vecine (grupate). Starea 
bună de nutriţie a organelor vegetale măreşte rezistenţa la ger. De asemenea gerul umed este 
mai periculos decât cel uscat. Celulele mai turgescente, pline cu apă şi suc celular diluat, 
îngheaţă mai repede. O scădere rapidă a temperaturii este mai gravă decât una treptată, 
instalată progresiv. Există o bună corelaţie între stadiul fenologic şi temperatura critică, între 
buton închis şi fruct tânăr. Temperaturile critice la măr, în opinia lui Pfammatter (1998) sunt: 
pentru mugure mixt închis, -4,5°C, pentru înflorirea deplină, -3°C şi pentru fructul tânăr, -
2°C.  
 În intervalul care urmează după înflorire şi până la începutul căderii fiziologice a 
fructelor, temperatura rămâne un factor important, cu influenţă majoră asupra desăvârşirii 
legării şi a multiplicării celulare în tinerele fructe. Astfel, în perioadele foarte reci de după 
înflorire (temperatura medie a aerului 7-8°C), 70% din ovule degenerează, iar 30% erau 
fecundate. La 16-17°C, 94% din ovule erau fecundate (Thompson, 1981). La soiul Cox 
Orange Pippin este necesar să fie atins pragul de 15°C, pentru a se iniţia creşterea diametrului 
receptaculului florilor legate partenocarpic (Goldwin, 1985). După Gardner et al. citat de 
Popescu et al. (1993), dacă după înflorire temperaturile nu depăşesc 16 - 18°C, nu leagă decât 
5% din flori. Pe de altă parte temperaturile ridicate (31-32°C noaptea) timp de o lună după 
înflorire, produc turtirea fructelor (nu creşte sfârşitul caliciului) (Tukey, 1981a). La 
temperaturi medii ridicate, în intervalul 16-24°C, după înflorire, procentul de legare a 
fructelor se poate reduce (Ford, 1979; Bergh, 1990; Tromp and Borsboom, 1996, citaţi de 
Tromp, 1997). 
 În faza căderii fiziologice a fructelor (iunie), temperaturile scăzute care limitează 
creşterile, sunt cauze potenţiale ale căderii fructelor (Golwin, 1992). Byers and Smith (1998), 
într-o amănunţită analiză, consideră că temperaturile nocturne, din perioadele noroase, sau 
ploioase sunt foarte importante pentru abscisie, pe când temperaturile de zi, nu par să 
influenţeze acest proces. Pomii din soiurile Elstar şi Braeburn/M27, plasaţi 2-4 zile la 
întuneric şi 16 -21°C, îşi pierd complet fructele, pe când la 5°C abscisia nu se produce. La 
temperaturi ridicate apărute noaptea sau în zile noroase sau ploioase, se intensifică respiraţia 
şi producerea unor mari cantităţi de etilenă naturală, care produce abscisia. 
 În general, lungimea sezonului de creştere intensă a lăstarilor, este controlată de 
temperatură, fotoperioadă şi regimul pluviometric, aflate în interacţiune cu factorii interni. În 
realitate însă, creşterea este inhibată mai des de condiţiile nefavorabile de mediu decât de 
limitele proceselor fiziologice, fixate genetic (Koslowski et al., 1991). Conform afirmaţiilor 
aceluiaşi autor (exemplu de interacţiune genotip - mediu), mărul se încadrează în grupa 
speciilor cu creştere “nelimitată” a lăstarilor, lungimea finală a acestora fiind puternic afectată 
de condiţiile meteorologice din anul respectiv. Sensibilitatea procesului de creştere este 
diferită în funcţie de organ. Astfel în condiţii de stres hidric în sol, provocat în majoritatea 
cazurilor de deficitul pluviometric accentuat, creşterea cambială încetează înaintea creşterii 
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lăstarilor, iar aceştia înaintea creşterii rădăcinilor. Referindu-se la influenţa temperaturilor 
scăzute (13°C) asupra creşterii lăstarilor, Wang et al. (1998a) afirmă că acestea inhibă 
procesul concomitent cu reducerea ratei iniţierii foliare. În ceea ce priveşte respiraţia 
rădăcinilor, acelaşi autor constată că aceasta este scăzută primăvara şi creşte în intensitate din 
iunie până la sfârşitul lui august, în condiţii optime de aprovizionare cu apă. După luna 
septembrie respiraţia se reduce. Ridicarea temperaturii solului în luna mai cu 5°C, a 
intensificat respiraţia rădăcinii cu 15-20% şi cu 10% în iunie-august. După instalarea secetei 
atmosferice (21 august - 21 octombrie), încălzirea cu 5°C a solului în primii 5 cm adâncime a 
intensificat respiraţia rădăcinii cu 42% în solul umed şi nu a influenţat-o în solul uscat. 
Încălzirea solului a accentuat efectul secetei asupra umidităţii solului. Seceta a depresat 
respiraţia cu 17% în solul ne încălzit şi cu 36% în solul încălzit. 
 Asupra procesului de diferenţiere a mugurilor micşti, temperaturile medii ridicate ale 
aerului din lunile septembrie şi octombrie au un efect favorabil (Tukey, 1981a). Tot 
temperaturile ridicate, de această dată din perioada inducţiei, determină frunzele tinere să 
producă mai multe gibereline care inhibă inducţia (Buban, 1982). 
 Pentru a putea interpreta efectul temperaturilor asupra creşterii fructelor, trebuie să 
ţinem cont de faptul că diviziunea celulară domină procesul de mărire a dimensiunii celulelor 
timp de 3-4 săptămâni de la înflorire, după care diviziunea încetează iar fructele cresc doar 
prin lărgirea celulelor. În general, după majoritatea autorilor, în perioada diviziunii celulare 
oscilaţia temperaturii aerului are rol prioritar asupra dinamicii creşterii fructelor, pe când în 
perioada lărgirii celulelor deficitul pluviometric trece pe primul loc. Astfel Tukey (1981a) 
afirmă că creşterea fructelor prin extensie celulară nu se corelează, în general, cu temperatura 
aerului. În perioada diviziunii celulare în nopţile calde, care urmează după zile însorite, 
diametrul fructelor creşte cel mai mult, cu 0,8-1 mm/zi. În nopţile reci, tot după zile însorite 
diametrul fructelor creşte cu numai 0,3-0,5 mm/zi. La temperaturi nocturne de 22-23°C, din 
perioada extensiei celulare, se realizează cea mai ridicată rată de creştere a fructelor la soiul 
Mc. Intosh. Atât temperaturile nocturne mai mari cât şi mai mici, reduc rata de creştere. 
Temperaturile minime scăzute, apărute într-o fază avansată de creştere a fructelor, pot grăbi 
recoltarea. Cu mai multă precizie, Warrington et al. (1997) stabileşte că rata de creştere a 
fructelor a variat de la 0.12 mm/zi la 9°C temperatura maximă şi 3°C temperatura minimă, 
până la 0.98 mm/zi la 25°C maxima şi 15°C minima. Faza de diviziune a celulelor a fost 
considerabil mai lungă la temperaturi scăzute (în limitele mai sus menţionate). Acelaşi autor 
mai precizează că influenţa temperaturii de după înflorire, chiar dacă a apărut pentru o 
perioadă scurtă de timp, a fost evidentă la recoltare, atât în ceea ce priveşte dimensiunea 
fructului, cât şi indicii de maturitate.  
 Analizând intensitatea proceselor fiziologice pe perioada de vară, Tukey (1981b) 
constată că odată cu creşterea temperaturii respiraţia se intensifică mai repede decât 
fotosinteza. Punctul de compensare este în jur de 30°C. La o temperatură mai mare pomii 
respiră cu o rată mai înaltă decât pot sintetiza hidraţii de carbon. Peste 40°C activitatea 
enzimatică se reduce drastic şi pot apărea dăunări. Chiar pomii bine udaţi nu pot asigura apa 
necesară frunzelor într-o zi fierbinte, până la orele 15 - 16. Odată cu scăderea temperaturii 
pomul este capabil să-şi refacă conţinutul în apă, translocarea hidraţilor de carbon sporeşte şi 
creşterea fructelor începe din nou. Acest ritm zilnic are o puternică influenţă asupra 
metabolismului pomilor, perioadele de stagnare a creşterii neputând fi compensate ulterior. 
Dimpotrivă, vremea rece şi umedă din iunie, iulie a scăzut concentraţia fructelor în calciu 
(Nielsen, 1984). 
 Amzăr (1981) apreciază că producţiile ridicate se obţin dacă temperaturile medii vara 
sunt de 15 -16°C şi scad când predomină zilele cu temperaturi maxime mai mari de 28°C şi 
minime peste 18°C. O corelaţie asemănătoare stabileşte şi Olien (1994), care afirmă că 
temperatura medie a maximelor din perioada creşterii fructelor (iulie - august), a influenţat 
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producţia cumulativă. Pe de altă parte temperaturile foarte ridicate, de 40°C, chiar dacă apar 
numai pentru 4 ore, pot provoca arsuri pe suprafaţa fructului (Ritenour et al., 1998). Fructele 
crescute în plină lumină a soarelui, sunt mai puţin expuse arsurilor provocate de acesta, decât 
cele crescute în coroană la umbră, sensibilitatea fiind diferită şi în funcţie de soi. 
 Analizând efectul temperaturii aerului din perioada maturării fructelor, Amzăr (1981) 
afirmă că atunci când minimele sunt cuprinse între 3 şi 6°C şi maximele între 18 şi 23°C cu o 
lună înainte de recoltare, se obţine o bună pigmentare a fructelor. Este remarcabil, totuşi că 
legătura dintre temperatură şi maturitatea fructului (Elstar/M9) este limitată la o perioada de 4 
- 6 săptămâni după înflorire (Eggert, 1960; Blampied and Ben-David, 1970; Kronenberg, 
1988; Boonprakob et al., 1992, toţi citaţi de Tromp, 1997). Evoluţia temperaturilor medii 
zilnice din intervalul 1 mai - 15 iunie (în condiţiile în care temperaturile nocturne ating 4°C, 
iar în sol se menţin la 16°C), între limitele de 16 şi 24°C, se corelează pozitiv cu valorile 
culorii de fond determinate spectrometric, cu procentul de amidon şi cu roşul acoperitor din 
perioada recoltării. Oscilaţia temperaturii între aceleaşi limite (16-24°C) şi perioadă 
calendaristică (1 mai - 15 iunie), se corelează negativ cu greutatea medie a fructelor, 
fermitatea acestora, conţinutul în acid malic şi în substanţă uscată (Tromp, 1997). Un 
exemplu, folosit de autor, ni se pare edificator: fructele se maturează în Noua Zeelandă (la 
temperaturi ridicate) într-o perioadă mult mai scurtă decât în condiţiile mai reci din Anglia. 
Deşi ritmul de creştere al fructelor la temperaturile ridicate din Noua Zeelandă este foarte 
rapid, ele rămân mult mai mici, la recoltare, decât cele din Anglia.  
 Curry (1994) precizează de asemenea că temperaturile foarte ridicate de zi şi nopţile 
reci, din aceeaşi perioadă, sunt stimulatoare pentru sinteza antocianilor şi degradarea 
amidonului la multe soiuri de măr. În multe părţi ale lumii, aceleaşi temperaturi ridicate 
provoacă arsuri ale soarelui de diferite grade de severitate, de la uşoara albire a pigmenţilor în 
stratul epidermei, până la crăparea şi deshidratarea pieliţei. Căldura excesivă datorată radiaţiei 
solare creează un gradient de zaharuri şi elemente minerale în interiorul fructului, constituind 
cauza unor boli ale fructului manifestate în perioada de păstrare. 
  

 
1.3. Lumina 

 
 Dacă temperatura influenţează în mod hotărâtor respiraţia, lumina hotărăşte, în mod 
decisiv intensitatea fotosintezei. Resursa radiativă, ne luând în seamă influenţa nebulozităţii, 
depinde de durata zilei, de unghiul de incidenţă al razelor solare şi de transparenţa atmosferei. 
Când caracterizăm influenţa luminii asupra fotosintezei la măr, trebuie să ne referim atât la 
intensitatea, calitatea cât şi la durata acesteia. Ca în majoritatea cazurilor, durata de iluminare 
constituie factorul natural cu cea mai stabilă evoluţie sezonală de la un an la altul. În ceea ce 
priveşte intensitatea luminii, nebulozitatea induce o variaţie însemnată de la un an la altul, nu 
numai prin durata şi intensitatea apariţiei, ci şi prin momentul din zi în care se înregistrează. 
Pe de altă parte planta se poate adapta când condiţiile ambientale micşorează eficienţa 
interceptării şi utilizării radiaţiei luminoase; tendinţa este de a se produce modificări în 
organismele vegetale pentru reducerea stresului de natură abiotică. 
 La măr şi nu numai, productivitatea este foarte strâns corelată cu înalta intercepţie a 
radiaţiei solare sezonale (Porro et al., 1992; Lakso, 1997), iar aceasta atinge valori maxime la 
aproximativ 70% lumină interceptată (Rom and Barritt, 1990). Sansavini and Corelli (1991) 
au sugerat că distribuţia luminii este mai importantă decât intercepţia realizată prin forma 
coroanei. Ei afirmau că producţiile mai mari s-au obţinut în cazul coroanelor înguste (cu 
indicele suprafeţei foliare, ISF de 2,5 - 4) decât cu spindle-bush (ISF = 7). Curt (1993) 
recunoştea că cei mai importanţi factori de îmbunătăţire a intercepţiei luminii în plantaţii sunt: 
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creşterea densităţii de plantare şi reglarea înălţimii pomilor în funcţie de distanţa dintre 
rânduri.  
 Dacă în ceea ce priveşte intensitatea luminii se cunosc mai bine reacţiile plantei, multe 
întrebări legate de influenţa duratei luminii (fotoperiodismului) au rămas încă fără răspuns: 
cum detectează plantele lumina şi întunericul, cum măsoară timpul şi apoi alternează balanţa 
hormonală ca preludiu al răspunsului morfologic? Mecanismul rămâne misterios (Salisbury, 
1982). Cel mai frecvent răspuns al plantelor este creşterea lăstarilor în zilele lungi. Shackel et 
al. (1990) aprecia că alături de umiditatea relativă ridicată care reprezintă cauza principală a 
alterării procesului de diferenţiere a stomatelor şi fotoperioada poate influenţa acest proces 
(zilele lungi măresc densitatea stomatelor, influenţând regimul hidric al plantelor). Pe lângă 
aceste necunoscute se adaugă şi faptul că lumina este un factor care nu poate fi înlocuit de un 
altul. Unele din puţinele excepţii la această regulă apar la grâu, la care în etapa de trecere de la 
faza vegetativă la cea generativă, o bună aprovizionare cu potasiu compensează într-o 
oarecare măsură insuficienţa intensităţii luminoase (Haeder and Mengel, 1976, citat de 
Davidescu and Davidescu, 1979). De asemenea Bagli (1973), citat de aceeaşi autori ca mai 
sus, remarca faptul că în zona temperată, în anii cu nebulozitate mare un aport suplimentar de 
potasiu intensifică procesele de sinteză. 
 Reluând prezentarea în dinamică sezonală, Amzăr (1981) găseşte că dezmugurirea 
timpurie se produce când durata de strălucire a soarelui în iulie, anul anterior, este lungă şi 
numărul orelor de strălucire în intervalul 1 iunie - 31 august este mai mare de 761.8. Pe de 
altă parte, durata mare de strălucire prelungeşte intervalul de la dezmugurire la sfârşitul 
înfloririi, prin asociere cu apariţia unor temperaturi sub 13°C. Rom and Barritt (1990) 
remarcau că orice umbrire produsă între dezmugurire şi sfârşitul înfloririi, reduce legarea 
fructelor. Kamata (1994) nu remarcă existenţa unei corelaţii semnificative între numărul de 
ore de strălucire şi lungimea intervalului 1 februarie - înflorire. 
 Parcurgând etapa dintre sfârşitul înfloririi şi începutul căderii fiziologice a fructelor, 
Corelli (1992) afirmă referindu-se la funcţionarea frunzişului că chiar o umbrire cu 30 - 40% 
din radiaţia totală, are efect negativ. Tot el accentuează că în prima săptămână de după 
înflorire, pomii sunt cei mai sensibili la diminuarea temporară a procesului de fotosinteză. În 
faza de creştere activă a suprafeţei foliare pe pom (5 săptămâni după înflorire), 11 zile de 
umbră de 70% din lumina solară directă, poate reduce suprafaţa foliară, nu şi numărul de 
frunze pe lăstar, la valori similare celor de la umbră naturală. În această perioadă umbra 
determina diminuarea cantităţilor de hidraţi de carbon exportaţi spre fructe, în favoarea 
creşterii lăstarului. O diminuare a disponibilităţilor luminoase pentru 14 zile de la înflorirea 
deplină, poate provoca 70% din căderea fructelor. Umbra (35% din radiaţia totală) face să 
întârzie exportările târzii ale asimilatelor din frunzele lăstarilor, către fructe. Stopar (1998) 
precizează că umbrirea în procent de 90% din lumina solară directă între zilele 7 şi 12 după 
căderea petalelor, a provocat căderea micilor fructe la 23 de zile după căderea petalelor, iar 
producţia s-a redus puternic. Două zile după începerea umbririi, asimilaţia netă a bioxidului 
de carbon s-a redus drastic.  
 Foarte bine este studiat efectul intensităţii luminii din perioada căderii fiziologice a 
fructelor. Astfel reducerea intercepţiei luminii de către coroană la 60 - 90% din lumina solară 
directă, poate provoca o cădere semnificativă a fructelor şi reducerea dimensiunii acestora în 
toamnă (Doud and Ferree, 1980). O umbrire de 90% timp de 10 zile, provoacă abscisia 
fructelor, numai dacă a fost practicată între ziua 16 - 26 de la înflorirea deplină (Byers et al., 
1986), iar o reducere a intercepţiei luminii cu 90%, când fructele au între 8 şi 33 mm 
diametru, provoacă o cădere dramatică, similară cu cea cauzată de aplicarea inhibitorilor 
fotosintetici (Byers et al., 1986; 1990b). Când umbrirea este urmată de aplicarea substanţelor 
de rărire, căderea fructelor poate fi excesivă (Lehman et al., 1987). Acelaşi autor mai observa 
apariţia unei căderi uşor mai accentuate la 30% umbrire (0 - 16 zile după căderea petalelor) şi 
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o cădere masivă la 73% umbrire. De asemenea Polomski et al. (1988) remarca că o umbrire 
de 10 zile, produce căderea fructelor oricând între ziua a cincia şi a treizeci şi cincia de la 
înflorirea deplină. Tot Byers et al. (1991) trage concluzia că numai după trei zile de umbrire 
artificială, fructele şi-au stopat creşterea şi au căzut după 7 - 12 zile. 
 Studii foarte amănunţite întreprind Byers and Smith (1998), care surprind şi 
interacţiunea dintre factorul temperatură şi lumină. Astfel ei precizează că în zilele noroase 
sau ploioase rata fotosintezei active se reduce la 10 - 15% din valoarea celei înregistrate la 
lumina directă a soarelui. La soiul Elstar/M27, după 3 - 4 zile de întuneric la 21°C, toate 
fructele cad, dar la 5°C acestea rămân pe pom, lăsând să se înţeleagă că temperatura din 
perioada de întuneric este foarte importantă. Soiul Braeburn reacţionează identic la 2 zile de 
întuneric la 16 - 21°C, prin cădere totală, dar la 5°C fructele se păstrează. Interacţiunea se 
rezumă la faptul că temperaturile ridicate din perioada cu lumina slabă (nopţi, zile noroase sau 
ploioase, umbriri artificiale) provoacă intensificarea respiraţiei şi producerea unor cantităţi 
mari de etilenă naturală care provoacă abscisia. Căderea fructelor nu este influenţată de 
evoluţia temperaturilor din timpul zilei (perioada cu lumină intensă).  
 Pe aceeaşi linie, Stopar (1998) afirma că natura relaţiilor dintre lumină şi căderea 
fructelor pomilor altoiţi pe portaltoi pitici (dwarf), este necunoscută deoarece studiile 
anterioare au fost făcute pe pomi cu portaltoi viguroşi. În opinia sa, umbrirea între ziua 7 - 12 
(5 zile) de la scuturarea petalelor a provocat o puternică abscisie a fructelor la pomii altoiţi pe 
M9, aşa cum au observat şi Byers et al. (1991); Polomski et al. (1988). Umbrirea indusă în 
acest studiu este similară luminozităţii într-o zi noroasă, ceea ce înseamnă că în unii ani 
rărirea chimică nu este necesară. O umbrire până la 90% din lumina solară directă (zile foarte 
noroase), timp de 5 zile când fructul central are diametrul de 7 mm, a provocat căderea cea 
mai intensă. Fotosinteza netă a frunzelor din coroana pomilor în ultima zi de umbrire, a 
reprezentat numai 20% din cea din plin soare. Umbrirea (50% din lumina solară directă) 
corespunzătoare unei înnorări uşoare, nu a accentuat căderea fructelor. Pomii foarte umbriţi 
(90% din lumina solară directă), au o cădere intensă a fructelor până la 20 - 21 zile de la 
căderea petalelor (prima cădere fiziologică, normală) şi nu s-a mai înregistrat nici o cădere 
ulterioară. Autorul concluzionează că reţinerea fructelor depinde de aprovizionarea cu 
asimilate, iar o umbrire între ziua 7 şi 12 de la căderea petalelor provoacă o cădere masivă a 
fructelor. Referindu-se, în general la perioada de vegetaţie, Isac and Budan (1988) găsesc că 
până la atingerea valorii maxime a indicelui suprafeţei foliare la 15 iunie - 1 iulie, pierderile 
de radiaţie fotosintetic activă se ridică la 75% din radiaţia incidentă pe geometria unei livezi 
intensive (720 pomi la hectar). Jackson (1980) afirma că umbrirea pomilor tot sezonul de 
vegetaţie la 25% din intensitatea luminii solare directe, reduce producţia (legarea fructelor şi 
dimensiunile lor), faţă de iluminarea normala cu aproximativ 50%. Mult mai important este 
efectul umbririi în anul următor. Vom avea chiar în plin soare mai puţine flori, legarea mai 
slabă şi fructele mai mici. Autorul remarcă în acest fel importanţa operării continue asupra 
distribuţiei luminii în coroanele pomilor. Rom and Barritt (1990) consideră că 30% din 
lumina solară directă este pragul cel mai de jos pentru o activitate fotosintetică maximă. 
Umbrirea lăstarilor la 50% din intensitatea luminii solare directe a scăzut ritmul fotosintezei 
cu 5 - 10%. 
 Umbrirea la 25% din lumina solară directă a redus fotosinteza cu 60 - 70%. Lumina 
din coroană controlează distribuţia elementelor minerale şi a hidraţilor de carbon. Când 
frunzele sunt umbrite, azotul este exportat din frunzele umbrite spre frunzele bine luminate. 
Situaţia ideală, când se maximizează intercepţia luminii în coroană, este o suprafaţă mare a 
coroanelor pe unitatea de volum. Condiţiile de iluminare din coroană se schimbă în timpul 
anului ca rezultat al creşterii suprafeţei foliare, schimbării poziţiei limbului, a aplecării 
ramurilor datorită greutăţii recoltei, pierderii frunzelor prin atacul bolilor şi dăunătorilor, 
secetei şi tăierilor din perioada de vegetaţie. Frunzele pot însă, să se adapteze de la umbră la 
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lumină, pentru o fotosinteză maximă, în câteva secunde. Wang et al. (1998b) consideră că în 
condiţii de zile lungi (16 ore) creşte greutatea specifică foliară, dar descresc ratele 
fotosintetice în comparaţie cu regimul de zile scurte (8 ore). 
  Referindu-se la relaţia lumină - creştere fructe, Tukey (1981b) găseşte că frunzele şi 
fructele expuse radiaţiei solare intense vara, necesită o bună aprovizionare cu apa pentru a-şi 
răci tegumentele, iar Amzăr (1981) susţine că o durată mai mare de strălucire a soarelui 
favorizează creşterea fructelor în volum şi a substanţei uscate din fructe. Tukey (1981a) 
adaugă că în condiţiile în care ceilalţi factori sunt favorabili, într-o zi noroasă diametrul 
fructelor creşte cu numai 0,1 mm, faţă de 0,3 – 0,7 mm în zilele senine. După câteva zile 
noroase creşterea se opreşte. În faza de extensie a celulelor fructului, radiaţia solară intensă 
combinată cu temperaturi ridicate şi cu lipsa apei din sol, constituie cele mai nefavorabile 
condiţii pentru creşterea fructelor, ajungându-se uneori până la moartea celulelor epidermei şi 
apariţia de zone suberificate în pulpă. Dăunările se produc mai des pe porţiunile fructelor de 
curând expuse la soare, fie prin căderea frunzelor fie prin aplecarea ramurilor sub greutatea 
fructelor. Când radiaţia solară este intensă şi pomul nu-şi poate reface rezerva de apă, merele 
se deshidratează parţial. La polul opus, umbrirea (30% din lumina solară directă) timp de 45 
zile înainte de recoltare, reduce dramatic colorarea fructelor şi a substanţei uscate din fruct la 
recoltare (Rom and Barritt, 1990). Pentru o bună colorare a fructelor roşii este necesară o 
intensitate a luminii egală cu cel puţin 60 - 75% din lumina solară directă. Pomii aflaţi în stres 
hidric îşi vor stopa devreme fotosinteza şi nu vor utiliza lumina disponibilă, situaţia fiind 
similară cu inactivarea suprafeţei foliare prin atacul păianjenilor. Este un exemplu tipic de 
irosire a resurselor naturale prin dezechilibrul existent între nivelele acestora şi imposibilitatea 
monoculturilor de a compensa factorii aflaţi la limita de adaptabilitate a speciei. În acelaşi 
timp Corelli (1992) a ţinut să precizeze că umbririle târzii, apărute la 13 - 15 săptămâni de la 
înflorire nu mai provoacă nici o diminuare a creşterii fructelor. Nefericita combinaţie dintre 
temperaturile foarte ridicate şi radiaţia solară excesivă, este la originea arsurilor apărute în 
stratul epidermei având diferite intensităţi, de la uşoare albiri până la crăparea şi deshidratarea 
pieliţei (Curry, 1994).  
 Există şi încercări de alcătuire a unor modele de creştere a fructelor care sunt utile ca 
instrumente de cercetare (Corelli et al., 1992). Modelul propus de Goudriaan and Monteith 
(1990), citaţi de Corelli et al. (1992), funcţionează pe baza datelor privind intercepţia 
luminoasă şi raportul de repartiţie a substanţei uscate, descriind bine creşterea mărului. 
 Referindu-se la finalul perioadei de vegetaţie Howell and Weiser (1970) susţin că 
rezistenţa la ger creşte în condiţii de zi scurtă. Răspunsul nu se produce la durata zilei (scurtă 
sau lungă) ci la tendinţa de scădere a duratei zilei. Pentru inducerea căderii frunzelor sunt 
recepţionate de către plante atât fotoperioada cât şi seceta (Koslowski et al., 1991). 
 
 

1.4. Precipitaţiile şi apa din sol 
 
 Dacă temperatura constituie un factor cu acţiune directă, precipitaţiile au efect major 
asupra proceselor fiziologice ale pomilor mai mult indirect, prin intermediul soluţiei solului şi 
mai puţin direct prin umezirea organelor aeriene (stigmat floral, frunziş, fructe etc.), 
constituind vectorul major al infecţiilor cu boli. 
 Apa din sol reprezintă un factor major de vegetaţie cu influenţă complexă asupra 
proceselor fiziologice ale pomilor, macro şi microflorei şi faunei asociate, un mediu de 
accelerare a ritmului transformărilor din circuitul materiei în ecosisteme. Dintre toate 
proprietăţile solului, capacitatea de apă utilă este cea care diferenţiază cel mai intens în spaţiu 
şi timp accesibilitatea apei pentru sistemul radicular al pomilor (Teaci et al., 1985). Cu cât 
capacitatea de apă utilă şi permeabilitatea solurilor au valori mai ridicate, cu atât apa 
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provenită în principal din precipitaţii va rămâne în cantităţi mai mari şi pe perioade mai lungi, 
uşor disponibilă preluării prin rădăcini, mai ales dacă acestea explorează un strat de sol cât 
mai profund. În regim natural precipitaţiile atmosferice sunt de cele mai multe ori singura 
sursă de aprovizionare a solului cu apă. 
 În climatul specific arealului studiat aportul. de apă din precipitaţii din perioada 
octombrie - aprilie, depăşeşte consumurile pomilor, iar cele două luni care urmează şi în care 
pomii se află în plin sezon de vegetaţie, sunt cele mai bogate în precipitaţii din an, 
considerând valorile medii multianuale şi acoperă în general nevoile pomilor. Perioada iulie - 
septembrie se caracterizează însă în majoritatea anilor prin apariţia unor deficite 
pluviometrice importante. 
 Spre deosebire de alte climate temperate, fie cu influenţă oceanică, fie foarte uscate în 
care distribuţia temporală a precipitaţiilor este mai omogenă, în zona noastră cu pronunţat 
continentalism, precipitaţiile constituie factorul meteorologic cu cea mai haotică apariţie, 
imprimând alături de accidentele climatice nota particulară a fiecărui sezon de vegetaţie. Am 
selectat din vastele informaţii în domeniu, numai acele referiri bibliografice făcute de autori 
care au experimentat în condiţii meteorologice apropiate. 
 Astfel Popescu et al. (1992) precizează că mărul se încadrează în grupa speciilor cu 
cerinţe mari faţă de apă, alături de gutui şi prun (zone cu 700 mm precipitaţii anuale) şi cu 
rezistenţă mijlocie sau sensibile la secetă, în funcţie de înrădăcinarea portaltoilor. Perioadele 
de secetă sunt mai greu suportate de merii pe rod şi de soiurile cu maturare târzie a fructelor. 
 Amzăr (1981) afirmă că dezmugurirea este timpurie dacă în anul anterior cantitatea de 
precipitaţii a lunii august a fost sub 76,8 mm şi a intervalului 1 iunie – 31 iulie mai mică de 
313 mm. Perioada dezmugurire - sfârşit înflorire este prelungită de precipitaţiile reduse şi 
repetate din aceeaşi perioadă. Procentul de legare este slab la precipitaţii abundente, mai mari 
de 28 mm. Precipitaţiile însumate mai mari de 500 mm prelungesc perioada sfârşit înflorire - 
maturitate de recoltare şi scad conţinutul în substanţă uscată al fructului. Pasc (1964) susţinea 
că precipitaţiile produc prelungirea fazelor de vegetaţie, creşterea lăstarilor, diferenţierea 
rapidă a mugurilor micşti, ridică cantitatea şi calitatea recoltei, dar produc şi scăderea greutăţii 
specifice, a conţinutului în zaharuri scurtând durata de păstrare a fructelor. Precipitaţiile cresc 
conţinutul solului în azot solubil în a doua jumătate a perioadei de vegetaţie şi în fosfor 
solubil pe toată perioada de vegetaţie. Miller and Glenn (1985) precizează că principalul 
factor limitator pentru creşterea şi obţinerea primelor recolte la merii tineri, este umiditatea 
disponibilă din sol şi nu conţinutul în azot al solului. 
  Pe de altă parte Tukey (1981a), referindu-se la inducţie, susţine că creşterea până vara 
târziu a lăstarilor provoacă o întârziere a acesteia. Lipsa apei, care determină o slabă activitate 
a rădăcinilor şi a sistemului vascular, la care se adaugă deficienţa de azot, poate favoriza 
inducţia excesivă. În faza de alungire a celulelor fructului, ritmul de creştere este influenţat în 
principal de apa disponibilă, în condiţii de secetă creşterea fructelor fiind drastic redusă sau 
stopată. Creşterea prin extensie a celulelor fructului apare când apa disponibilă pomului 
depăşeşte rata transpiraţiei. Contracţia fructelor se corelează pozitiv cu intensitatea radiaţiei 
solare şi cu puterea evaporantă a atmosferei. Rămânerea în urmă a creşterii fructelor din cauza 
secetei, nu poate fi recuperată prin irigări târzii. Creşterea maximă a fructelor se realizează în 
condiţii optime de aprovizionare cu apă pe întreg sezonul de creştere a fructelor. Cele mai 
nefavorabile condiţii de creştere a fructelor sunt combinaţiile dintre temperaturile foarte 
ridicate, radiaţia solară intensă şi stresul hidric din sol, care provoacă serioase dăunări 
fructelor (moartea ţesuturilor corticale, moartea celulelor epidermei, apariţia de zone 
suberificate etc.). 
 Tukey (1981b) afirmă că vara apa, mai degrabă decât insuficienţa hidraţilor de carbon, 
devine factorul dominant în creşterea pomului şi fructelor. Apa este necesară pentru răcirea 
frunzişului şi a fructelor expuse radiaţiei solare directe. Prin eliminarea apei în aer, frunzele şi 
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fructele pot să-şi menţină o temperatură mai scăzută chiar decât cea a aerului. În timpul zilei 
însă, rata apei pierdute depăşeşte în general cantitatea pe care pomul o poate absorbi din sol şi 
transloca în partea superioară a pomului. Frunzişul tânăr, imatur nu este bine adaptat 
fiziologic la pierderea apei. El poate pierde de două până la aproape de trei ori mai multă apă 
în aer, decât cel matur. Dacă pierderea excesivă a apei nu poate fi redusă membranele 
coloidale şi materialele celulare vor precipita. În condiţii de deficit hidric frunzele îşi închid 
stomatele reducându-se fotosinteza. Concentraţia zaharurilor în interiorul celulelor creşte 
pentru a se proteja împotriva deshidratării continue, crescând şi puterea de fixare a apei. 
Transportul asimilatelor în afara celulelor, spre restul pomului se opreşte. Rodirea accentuată 
va reduce stresul datorat secetei, direct şi indirect. În condiţii de încărcătură mare lăstarii îşi 
opresc creşterea de timpuriu, aşa încât există puţine frunze tinere vara pe pom şi se reduce rata 
evapotranspiraţiei. Influenţa directă se manifestă prin faptul că mai multe fructe înseamnă un 
mai mare rezervor de apă disponibilă părţii superioare a pomului. 
 Raportul frunze/fructe are mare efect asupra acestor dereglări fiziologice, cum ar fi 
bitter pitt-ul. Existenţa pe pom, a unui număr mare de frunze pentru un fruct, creşte stresul 
hidric al pomului. Mai importantă este însă, proporţia frunzelor tinere de pe lăstarii în 
creştere, care măreşte substanţial cererea de apă. Reducerea duratei de alungire a lăstarilor 
scade potenţialul acestor dereglări. Eliminarea excesului de suprafaţă foliară are un efect mai 
slab decât tăierea vârfului lăstarilor, pentru că mare parte din foliajul bătrân este umbrit şi are 
cerinţe reduse faţă de apă. Chiar când foliajul este extins, cerul fără nebulozitate şi 
temperatura este optimă pentru fotosinteză, în condiţii de stres hidric acumularea glucidelor 
hidrolizabile şi creşterea au un nivel foarte scăzut, irosindu-se celelalte resurse naturale 
climatice. Concentraţia ridicată a zaharurilor din frunze atrage cantităţi însemnate de apă din 
fructe, dar şi din ramuri şi tulpină. În timpul căldurilor zilei chiar şi trunchiul pomilor pierde 
mari cantităţi de apă. Această pierdere a apei începe la orele 9 - 10 dimineaţa, rămâne ridicată 
până după - amiază, reducându-se cu coborârea soarelui pe boltă. Acelaşi autor a mai 
constatat că practicile culturale care accentuează creşterile vegetative agravează efectele 
secetei. Goldwin (1992) găseşte că accesibilitatea redusă a apei din sol, care limitează 
creşterea, este o cauză potenţială a căderii fructelor în iunie, iar Rom and Barritt (1990) afirmă 
că pomii care resimt stresul hidric îşi vor opri devreme în zi fotosinteza şi nu vor utiliza 
lumina disponibilă. Pe de altă parte vremea rece şi umedă din lunile iunie şi iulie a scăzut 
concentraţia fructelor în calciu. 
 Wang et al. (1998a) a studiat efectul umidităţii solului şi a temperaturii asupra 
respiraţiei rădăcinilor, problemă pe care o consideră puţin cunoscută. Astfel, după instalarea 
secetei atmosferice (21 august - 21 octombrie), încălzirea cu 5°C a solului pe primii 5 cm, a 
intensificat respiraţia rădăcinilor cu 42% în solul umed şi nu a avut nici o influenţă în solul 
uscat. Încălzirea a accentuat efectul secetei asupra umidităţii solului. Seceta a diminuat 
intensitatea respiraţiei cu 17% în solul ne încălzit şi cu 36% în solul încălzit. De asemenea 
stresul apei provoacă scăderea nivelului amidonului în toate organele pomilor, acţiunea fiind 
accentuată şi de durata mare a nopţilor (Wang and Quebedeaux, 1994) 
 Affholder and Macena (1998) au studiat modificările bilanţului hidric al culturilor prin 
fertilizare. Astfel el găseşte că creşterea foliară şi radiculară modifică regimul infiltraţiei, 
repartizarea apei pe profil şi extragerea ei din sol prin intermediul plantelor. Modul în care se 
modifică fluxul apei diferă în funcţie de climat, sol şi cultură, inducând o mare variabilitate 
spaţială şi temporală a interacţiunii fertilizare - precipitaţii. Această interacţiune modifică 
constantele hidrice şi distribuţia apei în raport cu fazele fenologice. Toselli and Perry (1998) 
găsesc că rata percolării apei prin sol şi a spălării nitraţilor se corelează pozitiv (R2 = 0.9) 
liniar. Cele mai mari cantităţi de azot percolate în profunzimea solurilor se înregistrează în 
primăverile umede şi iarna. Hoffnar (1971), citat de Davidescu and Davidescu (1979) găseşte 
că o bună aprovizionare cu potasiu a solului reduce coeficientul transpiraţiei şi face ca apa să 
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fie reţinută şi atunci când insolaţia este puternică şi umiditatea atmosferică scăzută. Delver 
(1980) susţine că ierburile asociate concurează pomii pentru apă şi azot iar apa din sol 
condiţionează accesibilitatea azotului. În condiţii normale de aprovizionare cu apă 
accesibilitatea azotului este mai mare decât în solurile uscate. Existenţa mai multor pomi la 
unitatea de suprafaţă creşte solicitările faţă de apa din sol şi modifică accesibilitatea azotului. 
Lipsa apei din sol scade conţinutul frunzelor în azot şi micşorează dimensiunea fructelor. 
După o perioadă secetoasă lungă, ploile de la sfârşitul lunii august provoacă crăparea 
fructelor. Slaba aprovizionare cu apă şi producţiile ridicate în plantaţiile de mare densitate 
accentuează fluctuaţia producţiilor (rodirea alternantă). 
 Într-o analiză amănunţită, Strydom (1993) susţine că în mod obişnuit nu se irigă 
până la sfârşitul diviziunii celulare a fructelor, ajungând apa din precipitaţiile de iarnă (66 - 
75% din intervalul umidităţii active - IUA). Apoi între 1 iunie şi 30 iunie optim este plafonul 
de 50% din IUA, pentru a se regla creşterea vegetativă. Pentru a îmbunătăţi inducţia la pomii 
viguroşi, se acoperă deficitul de apă între 1 şi 10 iulie, iar în continuare până la recoltare se 
menţine 40 - 35% din IUA. După recoltare până la căderea a 50% din frunze, se menţine un 
plafon de 65 - 75% din IUA pentru o nutriţie minerală şi o fotosinteză eficientă. 
 

 
1.5. Cerinţele bioclimatice ale principalelor specii pomicole 
1.5.1. Cerinţele bioclimatice ale soiurilor de măr  

 
În vederea asigurării condiţiilor optime de creştere, dezvoltare şi fructificare, 

pomicultorul trebuie să ţină cont de cerinţele acestei specii faţă de factorii pedoclimatici. 
 

Cerinţele faţă de temperatură 
Cerinţele faţă de temperatură sunt cele mai importante, deoarece parcurgerea tuturor 

fenofazelor de creştere şi fructificare depinde de temperatură. 
 Mărul este o specie fără pretenţii ridicate faţă de căldură. Creşte şi rodeşte bine în 
regiuni cu temperatura medie anuală de 8°C, iar în majoritatea regiunilor din ţara noastră sunt 
întrunite aceste cerinţe de temperatură în vederea bunei desfăşurări a proceselor de creştere şi 
fructificare, cu excepţia zonelor montane şi intracarpatice. Limitele de rezistenţă sunt iarna în 
jur de -30 °C, în funcţie de soi sau grupe de soiuri, iar vara până la 40ºC; în afara acestor 
limite pot fi înregistrate daune majore. 
 Pragul biologic pentru pornirea în vegetaţie a mugurilor floriferi la măr este de 8ºC, 
însă deshidratarea în masă a florilor începe numai după ce temperatura medie a aerului 
depăşeşte 10ºC. După Childers, polenul mărului nu germinează sub 5ºC la 10ºC se observă un 
început de germinare, iar optimul termic pentru germinare se realizează la temperaturi 
cuprinse între 21-27ºC. 
 Cerinţele mărului faţă de temperatură diferă, însă, de la un grup de soiuri la altul: 
unele soiuri au pretenţii mai mici şi pot da rezultate bune în condiţiile în care de la înflorire 
până la coacerea fructelor se realizează o temperatură medie de 12-13ºC (soiurile de vară); 
altele, necesită o temperatură medie de 18ºC pe parcursul perioadei de vegetaţie. (Frumuseţea 
Romei). Cea mai mare parte a soiurilor dau rezultate foarte bune în zonele în care, în perioada 
15 aprilie -15 septembrie se înregistrează o temperatură medie în jur de 15ºC (London 
Pepping, Jonathan, Starking Delicious, Wagener premiat, Golden Delicious, James Grieve, 
Frumos de Boskoop etc.). Este important de ştiut faptul că unele din aceste soiuri- Starking 
Delicious, Starkrimson, Golden Delicious, Wellspur- nu se comportă bine la altitudini mai 
mari de 600-650 m, datorită climatului mai răcoros. 
 Temperaturile prea ridicate din cursul perioadei de vegetaţie au influenţă negativă 
asupra păstrării fructelor unor soiuri (Jonathan, Wagener premiat, Winter Banana, etc.). În 
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astfel de condiţii, ritmul coacerii fructelor este foarte rapid, iar durata de păstrare se reduce 
considerabil. Unele soiuri de iarnă, cum este Jonathan-ul se comportă ca soi de toamnă în 
zonele călduroase din ţările meditereneene (Fl. Lupescu). Intr-un climat însă ceva mai 
răcoros, cum este cel din dealurile subcarpatice şi dealurile de nord ale ţării, soiul Jonathan, ca 
şi alte soiuri, îşi pun în valoare toate calităţile, realizând fructe foarte gustoase, care se 
păstrează în depozite până în luna mai-iunie. Acest lucru este posibil datorită faptului că, în 
zonele respective, temperatura în lunile de vară este mai constantă, fără perioade cu călduri 
excesive, fapt ce permite o creştere şi maturare lente. 
 Referitor la comportarea faţă de temperaturi scăzute, mărul are o rezistenţă mare, 
suportând temperaturi până la -34ºC, dacă pomii au vegetat bine în cursul perioadei de 
vegetaţie, toamnele au fost suficient de lungi şi călduroase pentru a-şi fi lignificat bine 
creşterile anuale. În cazul când survin brusc geruri mari după veri secetoase, mai ales la pomii 
care au dat recolte mari, se pot înregistra degradări ale scoarţei trunchiului şi ramurilor. 
Fenomenul de apariţie a plăgilor pe trunchi (arsuri de iarnă) se datorează oscilaţiilor de 
temperaturi de la zi la noapte în cursul iernii şi se manifestă mai frecvent la unele soiuri. 
  

Cerinţe faţă de apă.  
În cultura mărului, acest factor este deosebit de important. Mărul se situează printre 

cele mai pretenţioase specii pomicole atât faţă de umiditatea din sol cât şi faţă de cea 
atmosferică (Fl. Lupescu). Cultura mărului reuşeşte în condiţiile în care apa din sol se menţine 
la un nivel de aproximativ 50-70% din capacitatea totală. Dacă apa din sol este în exces (peste 
70% din capacitatea totală) rădăcinile pomilor nu-şi mai pot îndeplini funcţia de respiraţie şi 
ca urmare se asfixiază. Pe soluri cu multă apă, se obţin fructe mari, cu pulpa afânată, cu gust 
mediocru şi cu durată de păstrare foarte scurtă. S-a constatat că mărul este foarte sensibil la 
stagnarea apei în sol şi nu rezistă mai mult de 10-14 zile în perioada de repaus şi de 4-5 zile în 
timpul perioadei de vegetaţie.  
 Referitor la umiditatea atmosferică, soiurile de măr dau rezultate bune în zonele unde, 
în timpul perioadei de vegetaţie, aceasta are valori cuprinse între 65-75%. Umiditatea 
atmosferică excesivă favorizează dezvoltarea bolilor criptogamice. Pretenţiile mărului faţă de 
apa din sol şi din atmosferă sunt satisfăcute în mod natural în zonele unde cad anual 650-700 
mm precipitaţii în cursul perioadei de vegetaţie. În zonele cu precipitaţii mai scăzute, sub 600 
mm, sau chiar în zonele unde precipitaţiile sunt repartizate necorespunzător în timpul anului 
(chiar dacă sunt mai multe), mărul suferă. În ani cu veri secetoase, merii suferă şi se obţin 
fructe mici, cu un gust mediocru iar la unele soiuri (Parmen auriu) acestea cad prematur. 
Nevoia de apă dar şi rezistenţa la secetă a merilor este variată şi este influenţată de portaltoi, 
mărimea recoltei şi de temperatura medie a anului. 
 Pe măsură ce recolta creşte iar temperatura medie anuală este mai ridicată, nevoia de 
apă a pomilor creşte direct proporţional cu acestea. În urma observaţiilor s-a constatat că 
cerinţele faţă de apă ale unei plantaţii de măr pe rod cu producţie anuală de 2-3 vagoane 
fructe, sunt satisfăcute în zonele unde temperatura medie anuală este de 8-9,5ºC. În zonele 
unde temperatura medie anuală este de 10-11ºC, pentru a se obţine o recoltă mai mare este 
nevoie să se asigure cantităţi mai mari de apă. Deoarece în majoritatea zonelor din ţara 
noastră precipitaţiile sunt insuficiente (cu excepţia zonelor înalte), pentru obţinerea de 
producţii mari şi în fiecare an este necesară irigarea livezilor. 
  

1.5.2. Cerinţele bioclimatice ale părului  
 

Părul este o specie pomicolă mult mai pretenţioasă la condiţiile de mediu decât mărul, 
prunul sau cireşul. Exceptând zonele montane şi intramontane, în general condiţiile de climă 
din România sunt favorabile acestei specii pomicole. 
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Cerinţele părului faţă de temperatură 
Deşi pragul biologic pentru pornirea în vegetaţie este apropiat de cel al mărului (8ºC), 

în restul perioadei de vegetaţie, cerinţele părului faţă de căldură sunt mai mari. Această specie 
creşte şi fructifică bine în regiuni cu temperaturi medii anuale de 9,5-11ºC, cu condiţia ca în 
perioada de vegetaţie, temperatura medie să fie de 16-18ºC, deci superioară celei cerute de 
măr. Temperaturile prea ridicate, de peste 35ºC, în condiţiile de secetă prelungită, sunt 
suportate greu de păr care reacţionează prin apariţia de arsuri pe frunze (la soiurile B. Giffard, 
Conference, Decana Comisiei, Dr. Joules Guyot - o parte din frunze se usucă complet). 
 În perioada de repaus părul nu rezistă la temperaturi mai scăzute de -26…-30ºC, iar 
rădăcinile rezistă numai până la -10….-12ºC. Sunt considerate rezistente la ger soiurile: 
Favorita lui Clapp, B.Giffard, Buna Luiză, Contesa de Paris, Olivier de Serres, iar foarte 
rezistent la temperaturi scăzute este soiul Josephine de Malines care suportă temperaturi până 
la -35ºC. 
 Pentru a înflori şi a rodi corespunzător, părul are nevoie să treacă printr-o perioadă 
friguroasă, cu temperaturi zilnice sub 7ºC, a cărei durată să fie de 600-800 ore pentru părul B. 
Giffard, de 900-1000 ore pentru cele mai multe soiuri de păr şi de peste 1000 ore pentru 
soiurile Williams, B. Hardy ş.a. Dacă iarna este prea blândă şi nu se înregistrează numărul 
necesar de ore cu temperaturi sub 7ºC, înfloritul şi fecundarea florilor decurg anormal. Acest 
fenomen nu se înregistrează în condiţiile ţării noastre ci în regiunile mediteraneene. 
 De reţinut este faptul că în regiunile unde în cursul iernii temperatura scade frecvent 
sub -28ºC, nu se recomandă cultivarea părului. În aceeaşi fază de vegetaţie, anumite organe 
ale părului necesită cantităţi diferite de căldură. Astfel, pentru creşterea şi dezvoltarea lor, 
fructele au mai multă nevoie de căldură decât rădăcinile. În perioada de repaus relativ, 
mugurii fructiferi degeră mai repede decât cei vegetativi, măduva şi razele medulare mai 
repede decât lemnul, iar ramurile tinere care nu şi-au maturat bine lemnul, degeră de la 
temperatura de -5ºC. La păr, arsurile de iarnă de pe trunchi sunt mai puţin frecvente decât la 
măr. Aceasta se explică prin faptul că la perii tineri scoarţa are o culoare mai deschisă decât la 
măr şi deci acumulează mai puţină căldură în zilele de iarnă, iar la pomii în vârstă ritidomul 
este mai gros ca la măr, având astfel un rol protector mai important (Mihăescu Gr.). 
 Florile părului, în faza de boboc, suportă temperaturi până la -3,3ºC,iar când sunt 
complet deschise degeră la -1,5… -2ºC. Fructele abia legate sunt distruse la -1,5ºC. Fructele 
mature nerecoltate suportă o temperatură ce variază între -2 şi -4º C. 
 Profesorul Jucicov N.G. a arătat că pentru cultura rentabilă a soiurilor de păr de vară 
este nevoie de 135-140 de zile fără ger, iar pentru soiurile de toamnă şi iarnă perioada 
respectivă trebuie să fie de 150-185 zile. Aceste condiţii se realizează la noi în toate regiunile 
pomicole. 
  

Cerinţele faţă de umiditate 
 Faţă de apă cerinţele părului sunt moderate situându-se după măr şi prun. Dar cu toate 
acestea el suferă atât în caz de secetă excesivă cât şi de pe urma excesului de umiditate. 
Pentru a creşte şi a fructifica corespunzător, părul are nevoie ca precipitaţiile anuale să 
înregistreze 650-800 mm şi să fie uniform repartizate pe întreaga perioadă de vegetaţie. 
Umiditatea relativă a aerului cea mai favorabilă pentru păr este de 70-80%, iar umiditatea 
solului de 70% din capacitatea de câmp. 
 Cu toate că are un sistem radicular bine dezvoltat, care pătrunde adânc în sol, părul se 
acomodează greu la condiţii mai puţin favorabile. Aşa se explică faptul că în sudul Moldovei, 
centrul Dobrogei şi în Bărăgan părul nu dă rezultate bune. Stagnarea apei în livezi este foarte 
dăunătoare dacă durează mai mult de zece zile. Stagnarea apei la suprafaţa solului face ca 
părul să sufere dar nu-i provoacă moartea aşa de repede ca la speciile cu sistem radicular 
superficial. Mai periculoase sunt solurile cu apa freatică la 2-3 m adâncime şi chiar mai puţin. 
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Pentru cultura acestei specii se aleg solurile în care apa freatică se află sub 5-6 m, mai ales 
terenurile situate în treimea mijlocie a pantelor. 
 Insuficienţa apei în sol determină dezechilibrare în creşterea şi fructificarea pomilor, 
încât în zonele şi anii cu precipitaţii scăzute, fără irigare, nu se pot obţine recolte 
mulţumitoare. Lipsa apei la începutul perioadei de vegetaţie influenţează negativ creşterea, 
aparatul foliar este redus, pomul are flori puţine sau cad foarte multe şi după fecundare. 
Seceta prelungită provoacă mai târziu căderea în masă a fructelor. 
 Dacă seceta apare în a doua parte a perioadei de vegetaţie, asimilaţia se produce 
defectuos şi, ca urmare, fructele rămân mici şi cad prematur sau ajung la maturitate mai 
devreme, acumularea substanţelor de rezervă se produce într-un ritm redus, nu se mai 
formează mugurii de rod, cei formaţi îmbătrânesc prematur, intră slăbiţi în iarnă şi sunt 
distruşi de ger.  
 

1.5.3. Cerintele bioclimatice ale caisului 
 

Cerinţe faţă de temperatură 
 Caisul este pretenţios faţă de căldură, avănd un areal de cultură mai restrâns decât 
piersicul. Căldura este factorul de mediu care condiţionează într-o măsură însemnată 
procesele vitale ale caisului. Pomii intră în vegetaţie după 7-10 zile cu temperatura medie a 
aerului ce depăşeşte 6ºC Procesele de înflorire, fecundare şi legare se desfăşoară când 
temperatura aerului depăşeşte 10ºC, iar pe parcursul perioadei de vegetaţie caisul necesită 
temperaturi medii în jur de 20ºC suportând cu greu căldurile excesive din timpul verii, mai 
ales când sunt asociate cu lipsa de apă. 

Factorul principal care limitează cultura caisului în România îl constituie temperaturile 
scăzute din timpul iernii şi, mai ales, în perioada de înflorire. Dăunătoare sunt, de asemenea şi 
fluctuaţiile de temperatură cu amplitudini mari, în special după pornirea pomilor în vegetaţie. 
Rezistenţa caisului la temperaturile din timpul iernii este condiţionată de soi, de gradul de 
călire al pomului, de vârstă, de succesiunea temperaturilor ridicate şi scăzute, expoziţie, etc. 
Totuşi, rezistenţa caisului la temperaturile din timpul iernii este diferită în funcţie de organul 
analizat (muguri, flori, lăstari, lemn de 2-3 ani, etc.). Astfel, mugurii floriferi sunt cei mai 
sensibili la ger, mai ales după ieşirea din repausul de iarnă, când, în fenofaza de umflare, 
temperatura de -12…-14ºC, provoacă distrugerea lor masivă. Florile deschise sunt afectate la 
-2...-3ºC, iar ovarele (după scuturarea petalelor) sunt distruse la -1…-2ºC . 

Rezistenţa la ger a mugurilor de rod variază în funcţie de formaţiunile fructifere pe 
care sunt amplasate şi poziţia acestora în coroană: mugurii din partea inferioară a coroanei şi 
cei de pe buchetele de mai sus sunt mai sensibili la ger, în timp ce mugurii floriferi de pe 
ramurile lungi, mai viguroase şi cei de pe valul al doilea de creştere, rezistă mai bine la 
temperaturi scăzute, chiar în fenofaze critice. 

În ceea ce priveşte rezistenţa florilor s-a observat că temperaturile scăzute, dar nu 
negative, nu împiedică polenizarea şi fecundarea, spre deosebire de cireş şi prun, la care 
temperaturi între 0 şi 15 ºC şi în lipsa albinelor, compromit recolta. În asemenea condiţii, 
chiar şi fără prezenţa albinelor, caisul leagă bine. Faptul se explică şi prin conformaţia 
organelor florare: la cais, înainte de deschiderea florii, pistilul este “ strâns “ între stamine, a 
căror antere pot crăpa şi proiecta polen pe stigmat, asigurând astfel autopolenizarea înainte de 
fenofaza optimă a înfloritului. 

În ceea ce priveşte rezistenţa pomilor în ansamblu s-a remarcat că cei tineri, în primii 
3-4 ani de la plantare, sunt mai rezistenţi la scăderile de temperatură din cursul iernii. 
Rezistenţa la ger este determinată într-o măsură însemnată şi de agrotehnica aplicată pomilor 
în anul precedent şi anume irigarea prelungită, fertilizarea în exces cu azot, amplasarea 
pomilor la baza pantei sau pe terenuri plane fără drenaj aerian. Caisul poate suferi de ger şi 
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după anii cu supraproducţie, după veri excesiv de secetoase sau în cazul când toamnele sunt 
lungi şi ploioase. În perioada de vară, caisul are nevoie de căldură. Verile scurte şi insuficient 
de calde frânează creşterea şi coacerea lăstarilor, care intră în iarnă cu lemnul necălit, putând a 
fi vătămat de ger. 

Ţinând cont de toate acestea, pentru a obţine cât mai multe recolte şi a prelungi durata 
de viaţă a plantaţiilor din cais, se recomandă evitarea zonelor în care gerurile de revenire la 
sfârşitul iernii mai coborâte de -10ºC….-12ºC, sau în zone cu temperaturi sub -2….-3ºC, în 
perioada de înflorire. 
  

Cerinţe faţă de umiditate 
 Caisul are pretenţii mici faţă de umiditate, fiind originar din ţările calde. Aeasta este 
una din speciile pomicole (alături de migdal) rezistente la secetă. Datorită acestei însuşiri, 
caisul se pretează a fi cultivat în zonele de silvostepă şi stepă, unde cad de obicei cantităţi mai 
reduse de precipitaţii, în jur de 450-550 mm anual. Acestea însă, trebuie să fie bine repartizate 
în cursul anului. Totuşi, seceta prelungită, asociată cu temperaturi mari influenţează negativ 
producţia de fructe. De aceea, în zonele cu precipitaţii mai reduse de 500 mm anual este 
necesară irigarea. Umezeala excesivă din lunile mai-iunie favorizează atacul unor ciuperci 
patogene, cum sunt de exemplu monilioza şi ciuruirea frunzelor. 
 În faza de maturare a fructelor, excesul de apă duce la deprecierea calităţii producţiei, 
fructele crapă şi nu mai pot fi valorificate la nivel corespunzător. Sistemul radicular al caisului 
nu suportă excesul de apă din sol, ca atare trebuie evitate solurile cu exces de umiditate, fie el 
chiar şi temporar. 
 În zonele secetoase caisul are nevoie de apă după recoltarea fructelor, când este 
necesară stimularea funcţiei de creştere a organelor vegetative precum şi inducţia şi 
diferenţierea mugurilor de rod. Deşi este o specie recunoscută ca rezistenţă la secetă, răspunde 
bine la irigat, oferind producţii mari de fructe şi de calitate superioară. De asemenea, se 
impune irigarea în zonele unde precipitaţiile sunt defectuos repartizate În cursul perioadei de 
vegetaţie. 
 

Zonele favorabile culturii caisului 
 În ţara noastră, caisul s-a cultivat aproape pe tot teritoriul, dar a rezistat numai acolo 
unde a găsit asigurate condiţiile de temperatură, sol, lumină, umiditate şi agrotehnică. Pentru 
ca o cultură de cais să fie rentabilă ea trebuie înfiinţată în zone în care se realizează următorii 
parametri (Botez M. şi Burloi Niculina): 

 Suma precipitaţiilor în perioada noiembrie-martie să fie cuprinsă între 150-200 mm; 
 Suma temperaturilor medii în aceeaşi perioadă să fie cuprinsă între 7ºC şi 12ºC; 
 Raportul hidric, adică raportul dintre suma anuală a precipitaţiilor şi temperaturile 

medii zilnice, să oscileze în jurul valorii de 50; 
 Coeficientul de asigurare cu precipitaţii, adică raportul dintre suma precipitaţiilor şi 

suma temperaturilor medii zilnice împărţit la 10 să fie între 1 şi 2;. 
În general, zonele care se încadrează în aceşti parametri, în condiţiile geografice ale 

ţării noastre, sunt caracteristice şi prin prezenţa unor elemente ca: 
 Lipsa oscilaţiilor mari de temperatură atât pe intervale lungi de timp, cât şi de la zi la 

noapte, care expun caisul la fluctuaţii de intensitate a proceselor vitale. În mod special 
interesează lipsa gerurilor de revenire de la sfârşitul iernii şi începutul primăverii ca şi 
îngheţurile din cursul primăverii; 

 Prezenţa suprafeţelor mari de apă cum este Dunărea, sau a râurilor din sudul ţării, care 
atenuează gerurile şi efectul negativ al vănturilor; 

 Existenţa adăposturilor naturale împotriva vânturilor şi a unor expoziţii favorabile ale 
terenului, care modifică distribuirea factorilor climatici şi edafici. Din punc de vedere 
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geografic aceste zone sunt amplasate în două regiuni bine distincte, cu condiţii 
pedoclimatice diferite: în lungul Dunării, cu întreruperi de natură orografică şi în zona 
dealurilor mijlocii, uneori cu ramificaţii în sus sau în jos, dincolo de limitele ei. 

 Zona 1 de favorabilitate - se situează pe terenurile din imediata apropiere a Dunării, la 
adăpostul teraselor inferioare, precum şi pe litoralul Mării Negre, cu excepţia unei fâşii late de 
3-5 km, în imediata vecinătate a Marii, impropie culturii, datorită brizelor marine, ceţurilor 
frecvente şi a conţinutului mai ridicat de sare în aer şi sol. Condiţiile deosebit de prielnice din 
această zonă se datoresc resurselor termice mai ridicate, specifice sudului Câmpiei Române, 
adăpostirii faţă de vânt, oferită de primele terase, albedoului puternic al apei care asigură o 
insolaţie mai intensă, efectului termoreglator al maselor de apă şi creşterii umidităţii din 
atmosferă. 

Zona 2 de favorabilitate - cuprinde terasele mai îndepărtate ale Dunării, precum şi o 
fâşie paralelă cu litoralul, din imediata vecinătate a acestuia. Se recomandă ca zona din 
imediata apropiere a masei de apă să fie evitată pentru cultura caisului, deoarece, din cauza 
ceţurilor persistente din perioada înfloritului, este împiedicată desfăşurarea normală a 
procesului de fecundare a florilor, ceea ce are repercursiuni negative asupra producţiei de 
fructe. În vestul ţării zona ocupă o parte din Câmpia Timişului. Arealele prielnice caisului se 
situează aici, îndeosebi, în vecinătatea piemonturilor şi la adăpostul acestora, în cadrul văilor 
largi ale râurilor. Clima în această parte a ţării, are un grad mai puţin accentuat de temperat 
continental, dar nu este ferită de curenţii târzii de aer rece din Europa de Nord, care pătrund 
prin Câmpia Tisei; de aceea pomii prezintă un procent destul de ridicat de arsuri, ce apar pe 
trunchi şi pe ramuri. 
 Zona 3 de favorabilitate - cuprinde sudul Câmpiei Moldovei; podişul Central 
Moldovenesc, vestul Câmpiei Siretului, Câmpia Râmnicului, latura exterioară a Subcarpaţilor 
de curbură, partea centrală şi sudică a Podişului Dobrogean, arealul limitrof, cea mai mare 
parte a Cămpiei Române şi a Podişului Getic. Clima în aceste zone este continental excesivă, 
caracterizată prin temperaturi scăzute în timpul iernii, deficit de umiditate destul de accentuat 
şi insolaţie puternică. În vestul ţării această zonă este relativ restrânsă ca întindere,. 
cuprinzând partea centrală a Câmpiei Crişurilor, cea mai mare parte a câmpiei Transivaniei, 
pătrunzând şi pe culoarul Mureşului. În cadrul acestei zone se înregistrează o serie de aspecte 
compensatorii; astfel, pe măsura depărtării de vestul şi sud-vestul teritoriului se atenuează 
caracterul continental al climei, intensificându-se nuantele de climat mediteraneean şi oceanic 
(precipitaţii mai abundente, ierni mai blânde) scăzând însă insolaţia; totodată, în vestul ţării 
zona de cultură este supusă unor mase de aer rece, după pornirea în vegetaţie a caisului. 

Zona 4 de favorabilitate - se află în estul ţării, de-a lungul Văii Siretului, cuprinzând 
latura interioară a Subcarpaţilor de curbură, continuându-se cu nordul Câmpiei Române şi al 
Podişului Getic. 

Imediata vecinătate a Subcarpaţilor meridionali oferă terenuri aflate în partea 
superioară a stratului de inversiune termică şi totodată adăpostite faţă de vânt, nu însă şi 
partea de sud a zonei. În vestul ţării zona se extinde peste Câmpia Someşului şi pantele 
domoale ale piemontului vestic. Arealul corespunzător din vestul ţării este supus unor 
temperaturi destul de joase iarna, iar primăvara, se înregistrează curenţi reci de aer; umiditatea 
din aer şi sol este ridicată, băltirile sunt frecvente, iat insolaţia este mai redusă decât în zona 
precedentă. 

În centrul ţării, în partea de est a Munţilor Apuseni, datorită proceselor de foenizare şi 
a efectului termoregulator al cursurilor de apă, se întâlneşte o zonă cu caracteristici 
agroclimatice complexe şi favorabilităţi diferite, multe terenuri fiind impropii culturii. 

Zona 5 de favorabilitate - condiţiile nefavorabile culturii caisului sunt mult accentuate 
în zona a 5-a, îndeosebi datorită potenţialului termic redus şi a înnourărilor accentuate. 



 25

Aşadar, gradul de favorabilitate agroclimatică pentru această cultură scade, în general, pe 
teritoriul ţării, de la sud spre nord, odată cu scădera resurselor energetice (Cociu V.).  
 

1.5.4. Cerinţele bioclimatice ale piersicului 
 

Cerinţele faţă de temperatură 
 Căldura ca factor ecologic prezintă cea mai mare importnaţă pentru cultura piersicului. 
Având originea în zonele calde şi anume în sudul Asiei centrale, piersicul manifestă cerinţe 
mari faţă de acest factor ecologic, nefiind depăşit în această privinţă decât de migdal şi 
evental de cais. Creşte şi fructifică abundent în zone în care temperatura medie anuală se 
situează între 10-11,5º C. Pragul biologic pentru umflarea mugurilor de rod este de 6,5ºC, iar 
optimul termic pentru desfăşurarea înfloritului este de 13-16º C. Mugurii floriferi de piersic în 
stare de repaus, rezistă până la -22ºC…-23ºC, iar uneori până la -30ºC, în funcţie de soi. Cu 
toate acestea, pagubele pricinuite de gerurile din timpul iernii asupra diferitelor soiuri se 
înregistrează la temperaturi foarte variate, deoarece la însuşirile genetice se adaugă numeroşi 
alţi factori, ca starea de pregătire a pomilor pentru iernat, durata temperaturii scăzute, modul 
în care scade temperatura la începutul iernii şi oscilaţiile de temperatură în cursul iernii, 
precum şi data la care intervin temperaturile scăzute faţă de repausul de iarnă. De asemenea, 
rezistenţa mugurilor la îngheţ este mai mare pe ramurile viguroase, la vârful şi la baza 
acestora. 

După ce ies din repausul forţat, mugurii floriferi au o rezistenţă mai scăzută astfel că ei 
pot fi vătămaţi şi la temperaturi de -17ºC…-18ºC, iar în fenofaza de umflare aceştia pot fi 
vatămaţi chiar şi la -7ºC…-8ºC. 

În ceea ce priveşte rezistenţa piersicului la gerurile târzii de primăvară, aceasta diferă 
în limite destul de apropiate de la un soi la altul, dar diferit în funcţie de fenofaza în care se 
află. 

Mugurii floriferi în stadiul de boboc roz rezistă până la -3,9ºC, florile deschise pot 
suporta -2,8ºC, iar fructele deabia legate -1,1ºC. 

Sistemul radicular îşi începe creşterea rădăcinilor la 6-7ºC, optimul realizându-se la 
24ºC, iar la 35ºC creşterea încetează. 

Dacă pentru ţările calde “ nevoia de frig” a piersicului reprezintă un factor limitativ, în 
condiţiile ţării noastre această nevoie nu reprezintă o problemă. Astfel, pentru a rodi, piersicul 
trebuie să acumuleze iarna 750-1200 ore cu temperaturi sub pragul biologic (6,5ºC). 

În ţara noastră piersicul găseşte condiţii corespunzătoare până la altitudinea de 300-
350 m, ceea ce corespunde zonei podgoriilor. Geografic, cultura comercială a piersicului este 
extinsă cu precădere în zonele din vestul ţării, în sudul Olteniei şi Munteniei şi Dobrogea, 
unde regimul termic din cursul verii este corespunzător, cu multe zile însorite, favorabile 
dezvoltării creşterii şi fructificării.  
 

Cerinţele hidrice 
 Fiind o specie de origine sudică, formată pe coastele de loess ale Chinei, sărace în 
umiditate, piersicul prezintă o rezistenţa mare la secetă, mai ales când este altoit pe migdal şi 
pe portaltoi franc. Cultura lui reuşeşte în cele mai secetoase regiuni ale ţării noastre. Când 
perioadele de secetă au însă o durată prea mare, fructele rămân mici, cu un gust uşor astrigent 
şi cu pubescenţă mai pronunţată. De aceea, în regiunile secetoase, cele mai bune rezultate le 
dau culturile irigate de piersic. 
 Comportarea soiurilor de piersic faţă de secetă este diferită. Unele soiuri îşi scutură o 
parte din fructe (Elberta), iar altele diferenţiază puţini muguri floriferi (May Flower). 
 Dacă nu sunt irigate, soiurile tardive de piersic suferă foarte mult din cauza secetei, 
mai ales dacă au o producţie mare de fructe, iar perioada de secetă este îndelungată. 
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 În vederea asigurării unor creşteri vegetative corespunzătoare şi calităţii superioare a 
fructelor, este necesar să se intervină cu irigaţia în prima treime a perioadei de vegetaţie, 
caracterizată prin competiţia pentru apă dintre lăstari şi fructe, dintre creşterea vegetativă şi 
rodire. 
 În cazul secetei prelungite până la intrarea în pârg a fructelor, acestea nu se dezvoltă 
suficient, capătă un aspect netipic soiului şi nu ating calibrul corespunzător. Efectul negativ al 
lipsei de apă se poate manifesta în aşa măsură încât fructele cad de pe pomi, iar diferenţierea 
mugurilor de rod nu are loc. 
 Nici excesul de umiditate atmosferică nu este favorabil piersicului, deoarece acesta 
creează condiţii pentru dezvoltarea bolilor criptogamice. De asemenea, piersicul este mai 
afectat de ger, când acesta acţionează în condiţiile unei atmosfere umede şi ceţoase. 
 Umiditatea prea mare din sol este suportată de asemenea foarte greu de piersic, mai 
ales când este altoit pe portaltoi franc şi pe migdal, provocând asfixierea unei părţi din 
rădăcini, scurgeri de clei pe tulpină şi chiar apoplexia. 
 Piersicul altoit pe corcoduş se comportă mai bine pe solurile umede şi în regim de 
irigaţie, cu condiţia ca apa să nu balteasca. 
 

1.5.5. Cerintele bioclimatice ale gutuiului 
 

Cerinţe faţă de temperatură 
Gutuiul are cerinţe mari, în sensul că necesită cultivarea numai în zonele cu veri 

călduroase şi ierni blânde, unde minima absolută nu coboară sub -15º C. Gutuiul suportă mai 
bine căldura excesivă decât temperaturile scăzute. 
În general, gutuiul este mai sensibil la temperaturile scăzute decât mărul şi părul. Rezistenţa 
organelor de rod la temperaturi scăzute variază de la -1,5ºC în cazul florilor, până la -2,2ºC în 
cazul fructelor abia legate. 

Rădăcinile pot degera uşor în iernile geroase, lipsite de zăpadă, datorită aşezării 
trasante situate mai aproape de suprafaţa solului, comparativ cu alte specii. 

Temperaturi critice pentru sistemul radicular al gutuiului sunt cele de -12-13ºC care 
pot produce pieirea totală sau parţială a rădăcinilor subţiri, iar la -14ºC poate degera întreg 
sistemul radicular. 

Mai rezistente sunt soiurile autohtone şi soiurile de provenienţă nordică create de I.V. 
Miciurin (Dulcea ca piersica De Nord,) care nu se găsesc astăzi la noi în cultură. 

 
Cerinţe faţă de apă 
Gutuiul are cerinţe relativ mari faţă de apă; de aceea se plantează mai ales la baza 

pantelor. Reuşeşte totuşi şi în condiţiile din Câmpia Dunării la 500-550 mm precpitaţii, dar 
suportă bine şi precipitaţii mai mari de 650-800 mm; optimul fiind de 600-650 mm anual 
Referitor la umiditatea atmosferică, aceasta trebuie să aibă valori între 75 şi 80%.  
 Caracteristic acestei specii este faptul că suportă destul de bine umiditatea excesivă a 
solului precum şi o inundare temporară; dată fiind rezistenţa sa la excesul de apă, el se poate 
cultiva bine pe grinduri, zăvoaie şi de-a lungul canalelor de irigaţii, unde nu pot fi cultivate 
alte specii pomicole. Se pare că limita maximă de rezistenţa a gutuiului pe soluri inundate este 
de 25-30 zile. Rezultatele cele mai bune se obţin totuşi, când este cultivat pe soluri cu 
umiditate mijlocie. 
 Cunoscând cerinţele gutuiului faţă de apă, în cazul înfiinţării de plantaţii în zonele cu 
precipitaţii scăzute, trebuie să se aleagă pantele cu expoziţie nordică, iar nivelul apei freatice 
să nu fie mai sus de 1,0-1,5 m. 
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1.6. Metodologii de evaluare a resurselor climatice şi de analiză a 
factorilor de risc 
 

Speciile şi soiurile de pomi şi arbuşti fructiferi s-au format în anumite condiţii de 
climă şi sol, definindu-şi în decursul timpului cerinţele faţă de factorii de mediu. Cunoaşterea 
acestor cerinţe este necesară pentru stabilirea zonelor favorabile pentru o anumită specie şi 
soi. Fără cunoaşterea acestor cerinţe, nu se pot obţine rezultate eficiente în producţie. 

Deşi sunt înmulţite vegetativ şi au ereditate relativ stabilă, soiurile manifestă un 
anumit grad de plasticitate ecologică, adică se pot adapta într-o oarecare măsură şi la alte 
condiţii de mediu diferite de acelea în care s-au format. Datorită marii diversităţi a condiţiilor 
pedoclimatice de la o zonă la alta, nu se cunosc soiuri care să se comporte bine pretutindeni, 
aşa zisele “ soiuri universale”. Există, însă, “soiuri cosmopolite” ce se cultivă cu rezultate 
aproape la fel de bune în zone diferite (Jonathan şi Golden Delicious la măr, Williams la 
păr,etc.). Sunt însă specii la care sortimentul este specific fiecărei zone de cultură, alcătuit în 
general din soiuri formate în acele condiţii. Un exemplu îl poate oferi, nucul, la care 
plasticitatea ecologică este relativ redusă. 

Zonarea în pomicultură se referă la repartizarea speciilor şi grupelor de soiuri pe 
teritoriul ţării, în funcţie de condiţiile ecologice generale, altitudine, poziţie geografică şi 
orografică, etc. 
 Microzonarea este o operaţiune mai complexă ce implică o cunoaştere detaliată a 
condiţiilor locale micropedologice şi microclimatice, într-o situaţie corectă, determinată de 
prezenţa unor versanţi, expoziţii, râuri, complexul sol-subsol,etc. 
În activitatea de zonare şi microzonare, trebuie să se ţină seama nu numai de datele 
înregistrate ci şi de experienţa ce există în zonă, bazinul sau centrul pomicol respectiv, de 
rezultatele biologice şi economice obţinute. 
 
 Factorii de influenţă  
 Zonarea pomiculturii trebuie, deci, să se bazeze pe o interpretare justă a relaţiilor de 
interdependenţă dintre climă, sol şi plantă (soi). Dintre factorii climatici pentru delimitarea 
zonelor pomicole se iau în considerare: temperaturile medii anuale, precipitaţiile, direcţia şi 
intensitatea vânturilor, frecvenţa gerurilor şi a brumelor, nivelul minim pe care îl pot atinge 
temperaturile,etc. 
 Elementele de climă şi tehnologie acţionează simultan asupra proceselor biologice şi 
recoltei, ceea ce impune studiul corelării lor pentru a determina influenţa continuă a acestor 
factori la obţinerea nivelelor planificate de producţie la pomi (Creola Mănescu şi 
colab.,1975). Clima, cu toţi factorii ei (lumina, căldura, apa, curenţi de aer) fiind cel mai puţin 
influenţată de om, trebuie temeinic studiată în cadrul lucrării de zonare. Analiza climei trebuie 
să conducă la evidenţierea factorilor limitativi pentru cultura fiecărei specii pomicole, 
eventual pentru un anumit grup de soiuri (exemplu: temperatura din fenofaza înfloritului şi 
fecundării, frecvenţa temperaturilor scăzute sub limita de rezistenţă a plantelor, atacul de 
grindină, etc.) 
 În funcţie de latitudine, altitudine, expoziţie, condiţiile de microclimă, etc., în fiecare 
zonă se realizează în cursul perioadei de vegetaţie o anumită sumă de temperaturi ce poate fi 
suficientă pentru unele specii şi soiuri, dar insuficientă pentru altele. 
 Media anuală a temperaturilor oferă, de asemenea, informaţii importante. Se ştie că 
localităţile cuprinse între izotermele 9 şi 10ºC oferă condiţii prielnice majorităţii speciilor 
fructifere de climat temperat, fiind considerate optime (din punct de vedere al temperaturii) 
pentru măr, păr, gutui, prun, cireş, vişin, nuc. Zonele cu mai puţină căldură, cuprinse între 
izotermele 8 şi 9º C sunt favorabile pentru măr, vişin, alun, arbuşti fructiferi, nuc şi soiuri de 
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prun puţin pretenţioase faţă de căldură (Gras românesc, Vinete româneşti). Intre izotermele de 
10-11,5º C găsesc condiţii optime speciile migdal, cais şi piersic 
 Nevoile de căldură ale pomilor pentru parcurgerea fenofazelor se determină prin 
calcularea sumei gradelor de temperatură activă, ce se obţine prin însumarea temperaturilor 
medii zilnice ce depăşesc pragul biologic al speciei. Pornirea în vegetaţie şi creşterea pomilor 
primăvara, începe când se atinge un anumit grad de temperatură, numit “prag biologic”. 
“Pragul biologic “ sau ‘” zero biologic” este caracteristic pentru fiecare specie. La pomi 
pragul biologic este de 6-8ºC, iar la arbuşti de 4-5º C. 
 În stabilirea zonelor de cultură a diferitelor specii şi soiuri, se urmăreşte şi satisfacerea 
cerinţelor faţă de factorul lumină. Satisfacerea cerinţelor faţă de lumină are influenţă 
favorabilă asupra tuturor proceselor vitale ale pomilor. Speciile fructifere cultivate în climatul 
nostru fac parte din grupa plantelor fotofile, fiind pretenţioase faţă de lumină. 
 În general, în zonele în care ceilalţi factori climatici sunt favorabili pomiculturii, rar 
lumina constituie factorul limitativ, ea depăşeşte nevoile celor mai exigente specii pomicole, 
existând un “ surplus de lumină” ce nu este folosit de plante, surplus ce justifică speranţele de 
sporire a randamentului la hectar printr-o mai bună utilizare a luminii. 
 Apa are un rol deosebit în viaţa plantelor, cerinţele speciilor faţă de acestea fiind 
diferite. Totuşi apa nu constituie factor limitativ, lipsa ei putând fi substituită prin irigare. 
 Cerinţă faţă de apă este diferită în cursul perioadei de vegetaţie, deoarece speciile prin 
diferite stadii de dezvoltare cer condiţii de viaţă diferite, astfel că şi necesarul de apă nu poate 
fi aceiaşi în tot cursul perioadei de vegetaţie (Tabelul 1).  
În funcţie de fazele de vegetaţie şi stadiile de dezvoltare, apar perioade (relativ scurte), în 
decursul cărora deficitul de apă se repercutează asupra producţiei, determinând diminuarea 
acesteia. Perioadele respective sunt cunoscute sub denumirea de “ faze critice pentru 
umiditate”. 
 Faza critică pentru umiditate coincide cu epoca de creştere cea mai intensă ce se 
suprapune în general cu faza formării organelor de reproducere. Formarea organelor de 
reproducere are loc în mai multe etape şi anume: diferenţierea, formarea organelor 
reproductive, fecundarea şi formarea fructului. 
 Factorii meteorologici (umiditatea aerului, căldura, lumina, precipitaţiile) au la rândul 
lor influenţa directă asupra necesităţii irigaţiei. Precipitaţiile reprezintă cea mai importanţa 
sursă de umiditate pentru sol şi un indice important pentru aprecierea necesităţii irigaţiei şi se 
caracterizează prin media multianuală, care variază în funcţie de zona ecologică. 

 

Tabelul 1. Cerinţele speciilor pomicole faţă de apă 

Speciile Cerinţe faţă de apă Zonele favorabile 

Arbuşti fructiferi foarte mari 
Zone cu peste 700 mm precipitaţii 
anuale 

Gutuiul, mărul (soiuri târzii), 
prunul 

mari Zone cu 700 mm precipitaţii anuale 

Părul, nucul, cireşul, vişinul, 
mărul (soiuri de vară) 

medii 
Zone cu minimum 600 mm 
precipitaţii anuale 

Piersicul, caisul, migdalul reduse 
Zone cu minimum 500 mm 
precipitaţii anuale 
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Dintre factorii meteorologici cei mai importanţi ce influenţează modul de folosire al 
precipitaţiilor de către plantă, sunt temperatura aerului, radiaţia netă şi intensitatea. Cu cât 
temperatura este mai mare, cu atât creşte consumul de apă al culturii (transpiraţie, evaporaţie) 
şi gradul de folosire al precipitaţiilor este mai mic. Pentru stabilirea zonelor irigabile este 
necesar să se confrunte consumul de apă al plantelor cu factorii climatici, în special cu 
regimul precipitaţiilor, în ansamblu condiţiilor climatice existente în diferite zone ecologice. 
 Necesitatea irigării este dependentă şi de factorii geomorfologici, pedologici şi 
hidrologici, factori de zonare cu ajutorul cărora se iau în considerare sau se exclud terenurile 
cu deficit sau exces de umiditate. Regiunile pluviometrice din zonele în care anual se 
înregistrează sub 500 mm precipitaţiile nu satisfac consumul de apă al speciilor pomicole. 
 Consumul de apă este diferit de la o specie la alta şi în funcţie de zona ecologică. Prin 
consum de apă se înţelege evapotranspiraţia, adică cantitatea de apă evaporată şi transpirată 
care se exprimă în mm sau în m3/ha/zi. Consumul de apă este influenţat de o serie de factori: 
 - meteorologici: radiaţia solară, precipitaţii (cantitate şi uniformitate), vânt; 
 - pedologici: umiditatea solului, textura şi structura, panta şi expoziţia solului; 

- biologici: perioada de vegetaţie, faza de vegetaţie, boli şi dăunători, vârsta plantelor. 
Pentru evaluarea resurselor climatice şi analiza factorilor de risc se vor utiliza 

metodologii îmbunătăţite şi performante, cum ar fi: zonarea agroclimatică folosind tehnicile 
GIS (Geographic Information System), prelucrarea computerizată a datelor, validarea 
rezultatelor obţinute cu ajutorul programelor de zonare fenoclimatică şi predicţia afectării 
recoltelor la speciile pomicole, precum şi trasarea hărţilor cu izoliniile de risc climatic 
constant prin interpolare geostatistică. Aceste metodologii vor permite observarea 
caracteristicilor de mediu (resurse termice, hidrice, etc.) şi delimitarea celor mai favorabile 
areale de cultură pentru speciile pomicole. 

Este necesar ca metodologia de evaluare a resurselor climatice să include următoarele 
aspecte: 

- monitorizarea şi evaluarea resurselor climatice din principalele bazine pomicole pe 
baza analizei datelor istorice şi a tendinţelor lineare ale acestora; 

- zonalitatea ca medie multianuală a datelor de producere a fazelor fenologice 
specifice, în condiţiile climatice actuale (1961-1990); 

- zonalitatea ca medie multianuală a datelor de producere a fazelor fenologice 
specifice, în condiţiile climatice viitoare, utilizând diferite scenarii climatice (arbitrare sau 
generate de modelele de circulaţie globală); 

- identificarea modificărilor în reprezentarea spaţială a fazelor de dezvoltare şi 
aprecierea gradului de favorabilitate în noile condiţii climatice pentru speciile pomicole; 

- evaluarea masurilor şi opţiunilor de adaptare a agroecosistemelor pomicole la 
posibilele efecte negative ale schimbărilor climatice viitoare. 
 

 
1.7. Zonarea pomicolă în România 

 
Folosind studiile anterioare precum şi lucrările de raionare (1956) şi microraionare 

(1965), prof. N. Constantinescu şi D. Teaci împart ţara noastră în 13 regiuni pomicole. La 
baza delimitării regiunilor a stat principiul polarizării acestora în jurul unor mari ecosisteme 
naturale cu o singură structură geografică relativ asemănătoare. Astfel, 5 regiuni pomicole 
sunt situate în cadrul ecosistemelor din dealurile subcarpatice şi a piemonturilor, 3 în 
ecosistemele din podişuri şi platforme, 4 în ecosistemele de şes şi coline, iar una în 
ecosistemul din zona inundabilă a Dunării, inclusiv Delta. 
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Regiunea I - Dealurile subcarpatice meridionale şi de sud est. 
Cuprinde partea deluroasă a Olteniei şi Munteniei, împreună cu platformele Strehaia, 

Cotmeana, Gruiurile Argeşene şi Cândeşti, precum şi o parte importantă din judeţul Vrancea 
(până la vest de Adjud). Înclinarea generală a masivului deluros este spre sud şi sud-est; văile 
râurilor principale, fiind largi şi închise în partea nordică, sunt lipsite de curenţi reci. 

Clima este temperat continentală, mai caldă în depresiunea subcarpatică a Olteniei, 
datorită influenţei climatului mediteranean. 

Regiunea I pomicolă a fost cea mai întinsă zonă pomicolă a ţării. A avut câteva bazine 
pomicole cu bogată tradiţie, cu numeroase centre repartizate de-a lungul văilor: bazinul Jiului 
cu centrele: Strehaia, Baia de Aramă, Tismana şi Târgu Jiu; bazinul Oltului cu centrele: 
Horezu şi Râmnicu -Vâlcea; bazinul Argeşului cu centrele: Curtea de Argeş, Merişani, 
Câmpulung - Muscel, Piteşti ş.a; bazinul Dâmboviţei cu centrele: Malu cu Flori, Voineşti, 
Gemenea, Cândesti s.a.; bazinul Ialomiţei cu centrele: Pucioasa, Târgovişte ş.a.; bazinul 
Prahovei cu centrele: Gornetu-Ciub Măgurele, Vălenii de Munte ş.a.; bazinul Râmnicu Sărat 
cu centrele : Podgoria, Dragosloveni; bazinul Milcovului cu centrele: Petreşti, Mera. 

 
Regiunea a II-a. Piemonturile de vest. 
Cuprinde partea deluroasă a Banatului (cu centrele Reşiţa, Lugoj şi Făget), podişul 

Lipova, depresiunea intramontană Caransebeş, depresiunea Haţeg, Orăştie-Sebes, precum şi 
dealurile subcarpatice de vest. 

Climatul este continental moderat. Temperatura medie anuală variază de la 6°C la 
10°C, temperaturile minime absolute ating -24º C până la - 27º C, iar precipitaţiile anuale 
oscilează de la 550 mm până la 1000mm. Durata perioadei de vegetaţie este de 240 - 250 zile, 
iar intervalul fără îngheţ de 175 - 180 zile. 

Bazinele pomicole mai importante au fost: bazinul Cernei cu centrele Domaşnea, 
Iablaniţa ş.a; bazinul Caransebeş cu centrele Teregova, Zagujeni, Armeniş ş.a, favorabile 
culturii cireşului şi soiurile de măr de iarnă; bazinul Mureşului cu centrele Haţeg, Sibişel, 
Geoagiu şi Oraştie, favorabile culturii nucului, mărului şi prunului; bazinul Crişurilor cu 
centrele Gurahonţ, Ineu, Beiuş, Marghita. 

 
Regiunea a III -a Podişul Someşan. 

Cuprinde : dealurile Silvaniei, podişul Someşului, o parte din dealurile Gherla-Dej. La nord 
ajunge pâna la Satu-Mare, iar la sud pâna la Cluj-Napoca. 

Climatul este continental moderat, cu temperatura medie anuală de 7,5-8,5º C şi cu 
precipitaţii anuale de 650 - 800mm. Durata intervalului fără îngheţ este de 180 - 190 zile, iar a 
perioadei de vegetaţie de 240 zile. Centrele pomicole mai importante au fost: Şimleul 
Silvaniei (renumit pentru cultura piersicului şi mărului), Şomcuţa Mare (castanul dulce, măr), 
Şeini (prun), Dej (cireş) ş.a. 

 
Regiunea a -IV-a. Bordura podişului Transilvaniei şi ţara Bârsei. 
 Cuprinde dealurile situate la vest de Carpaţii Orientali şi la nord de Carpaţii 

Meridionali, pâna la Sebeş (jud. Sibiu). 
Climatul este rece şi umed, temperatura medie anuală de 8,5 ºC, iar precipitaţiile 

anuale de 700 - 1000 mm. Întrucât în zona depresionară Baia Mare se înregistrează variaţii 
mici a factorilor climatici, castanul se află în zona naturală împreună cu mărul, părul, prunul 
şi unii arbuşti fructiferi, în special afinul de cultură. 

Centrele pomicole renumite în cultura mărului: Baia Mare, Bistriţa Năsăud, Sighet, 
Reghin, Sighişoara. Centre cu veche tradiţie în cultura cireşului: Cisnădie-Cisnădioara. 
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Regiunea a V-a. Subcarpaţii Orientali. 
Cuprinde dealurile şi terasele de pe dreapta Siretului, parţial Podişul Fălticeni, 

depresiunea Liteni-Suceava şi Rădăuţi. Climatul este accentuat continental, cu veri călduroase 
şi secetoase în unii ani, ierni geroase şi lungi. Temperatura medie anuală este de 8,1º C; 
temperatura lunii ianuarie este de -5,5°C şi -6°C, iar a lunii iulie de 19,3°C. Temperatura 
minimă absolută este de -32,7°C. Precipitaţiile însumează anual 500 - 650mm. Durata 
intervalului fără îngheţ este de 150 - 170 zile, iar durata perioadei de vegetaţie este de 220 
zile.  

Bazinele pomicole principale au fost: bazinul Fălticeni cu centrele Rădăşeni, 
Spătăreşti, Horodniceni, Dumbrava (măr); bazinul Ozana-Topliţa cu centrele Târgu-Neamţ, 
Brumăzeşti, Chindăoani, Balţăteşti, Filioara, Agapia, Valea Seacă, Ocea (măr, păr, cireş, 
vişin, nuc); bazinul Piatra Neamţ cu centrele: Girov, Dobreni; bazinul Trotuşului cu centrele 
Oituz, Dărmăneşti; bazinul Sucevei cu centrele : Slacea, Ciprian Porumbescu. 

Regiunea a -VI-a Podişul Târnavelor. Cuprinde podişul şi luncile Târnavelor, care au 
un climat continental moderat. Temperatura medie anuală este de 7,5 - 9,5º C, gerurile 
puternice sunt rare, precipitaţiile anuale însumează 600 - 700mm. Durata perioadei fără îngheţ 
este de 160 - 185 zile, iar a vegetaţiei de 235 zile. Solurile sunt brun-argiloiluviale, brune-
luvice, local negre clinohidromorfe, pseudorendzine ş.a. Flora pomicolă este slab 
reprezentată. Centrele pomicole principale au fost: Sighişoara, Mediaş, Dumbrăveni, 
Târnaveni şi Harghita. În cultură predomină mărul. 

 
Regiunea a-VII-a Câmpia Transilvaniei.  
Cuprinde zona de silvostepă şi forestieră din centrul Transilvaniei şi Podişul 

Secaşelor. Climatul este continental moderat, răcoros (temperatura medie anuală de 8,5ºC). 
Precipitaţiile anuale însumează 550 - 650mm. Durata perioadei de îngheţ este de 175 - 195 
zile, iar a vegetaţiei de 240 zile. Solurile predominante sunt: brune-argiloiluviale, brune-
luvice, cernoziomuri argiloiluviale, cernoziomuri cambice şi rareori, negre clinohidromorfe. 
Flora pomicolă spontană este caracteristică silvostepei. În această regiune sunt condiţii 
favorabile pentru prun, cireş, vişin, nuc, măr iar în unele centre mai adăpostite pentru piersic 
şi cais. Centrele pomicole principale au fost: Cluj-Napoca, Blaj, Turda, Aiud, Alba-Iulia şi 
Ocna Mureşului. 

 
Regiunea a-VIII-a Podişul Moldovei. 
Din Podişul Moldovei, cel mai întins şi cel mai reprezentativ din ţară, în regiunea a-

VIII-a intră Podişul Bârladului şi partea din Podişul Sucevei situată la est de Siret, sub forma 
unei fâşii înguste. Climatul continental, temperatura medie anuală 8,5 - 9,5º C, precipitaţiile 
500 –700mm. Solurile sunt cernoziomice diferite. Bazinele pomicole mai importante au fost: 
Bazinul Comarna (renumit în cultura cireşului cu centrele Tomeşti, Goruni, Hiliţa, Costuleni, 
Osoi, Vişan) bazinul Strunga cu centrele Strunga, Farani; bazinul Cotnari, renumit pentru 
cultura cireşului, cu centrele Cârjoaia, Scobinţi, Sticlaria, Luparia ş.a. 

 
Regiunea a -IX-a .Câmpia Română de Vest. 
Cuprinde zona de silvostepă şi de pădure din Muntenia şi Oltenia, la vest de linia 

Mizil –Urziceni – Lehliu - Calaraşi. Climatul este continental, cu temperatura medie - anuală 
de 10 -11,5 ºC, precipitaţiile anuale de 450 - 600mm, intervalul fără îngheţ de 178 - 205 zile, 
iar perioada de vegetaţie de 245 zile. Umiditatea atmosferică variază între 56 şi 64%, dar în 
cursul verii poate să fie şi mai redusă (45 - 50%). Brumele târzii (după 15 aprilie sunt foarte 
rare), bat vânturi puternice din direcţia vest - est, cu viteze ce ating 50 - 75 km/oră. Solurile 
sunt variate: cernoziomuri, cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale (în partea 
nordică) psamosoluri în sudul Olteniei (Segarcea, Cuşmir, Băileşti, Pleniţa, Ciuperceni, 
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Dăbuleni, Tâmbureşti, Bechet). Regiunea are condiţii favorabile pentru cais, piersic, prun, 
cireş, vişin, păr, gutui, nuc, dud, iar în unele centre (Băneasa Bucuresti, Sadova Dolj) s-a 
introdus mărul, care se irigă. Centrele pomicole principale au fost: Bucureşti, Copăceni, 
Greaca, Pietroşani, Giurgiu, Hotarele (Jud. Giurgiu), Găeşti, Titu, Târgovişte, Urlaţi, Pleniţa-
Calafat, Craiova-Coşoveni (cireş), Turnu - Măgurele - Lita, Breasta, în zona nisipurilor 
Tâmbureşti, Bechet (piersic şi cais). 

 
Regiunea a -X-a Câmpia de Vest a Banatului şi a Crişanei. 
Cuprinde zona de stepă, silvostepă şi de pădure din Banat, Crişana şi Maramureş. 

Relieful este plan, slab ondulat, sub formă de colină şi dealuri mici, cu puţine depresiuni. 
Climatul este continental - moderat, cu temperatura medie anuală de 9 - 10,5º C. Gerurile 
puternice sunt rare. Intervalul fără îngheţ durează 185 - 205 zile, iar perioada de vegetaţie 245 
zile.  

Îngheţurile târzii de primăvară au loc până la 15 aprilie. Precipitaţiile anuale 
însumează 550 -800 mm, iar umiditatea atmosferică este de 65 - 70% (foarte favorabilă 
pomilor). Vânturile sunt de intensitate redusă. Solurile predominante sunt: cernoziomuri, 
cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale, soluri brune-argiloiluviale, psamosoluri la 
Carei şi Valea lui Mihai. 

Flora pomicolă este relativ bogată. În cultură a predominat prunul, însă mai există 
caisul, piersicul (Cenad, Lovrin, Sânnicolaul Mare, Periam, Giarmata, Miniş, Oradea, Diosig, 
Secuieni, Valea lui Mihai) cireşul, vişinul, nucul şi chiar mărul în zona nisipurilor. 

 
Regiunea a -XI-a Câmpia Moldovei. 
Cuprinde partea sudică a Câmpiei Siretului, Câmpia Bârladului, Câmpia Prutului şi 

Câmpia Jijia-Bahlui. Suprafaţa generală este larg valurată, situată cu 200 - 300m mai jos decât 
partea superioară a ramei înconjurătoare. 

Climatul este mai rece spre Prut şi mai cald în sud, sub Podişul Bârladului. 
Temperatura medie anuală este de 8 - 9,5°C. Cele mai coborâte temperaturi se înregistrează 
iarna în depresiunile umede situate la contactul Câmpiei Moldovei cu podişul înalt din 
vecinătate. Îngheţurile târzii de primăvară au repercursiuni negative asupra pomilor, în special 
la cais şi piersic. Vara se înregistrează temperaturi peste 40°C, care accentuează urmările 
secetei. Intervalul fără îngheţ este de circa 175 zile, iar perioada de vegetaţie de 230-240 zile. 
Solurile predominante sunt cernoziomurile, cernoziomurile cambice şi cernoziomurile 
argiloiluviale. 

Flora pomicolă spontană este reprezentată în zonele forestiere de măr şi păr pădureţ, 
cireş păsăresc, porumbar, vişin de stepă, corn, alun. 

Bazinele pomicole mai importante au fost: bazinul Iaşi, cu centrele Copou, Miroslava, 
Şorogari, Vlădiceni, Barnova (cireş, vişin); bazinul Răducăreni cu centrele Bazga (cireş, 
vişin), Mosna (gutui), Bohotin (vişin), Dolheşti (nuc); bazinul Huşi cu centrele Dobreni, 
Avrămeşti (vişin); bazinul Săveni cu centrele Drăguşeni (vişin); bazinul Bârladului cu 
centrele Tutova. 

 
Regiunea a-XII-a Bărăganul şi Dobrogea 
Cuprinde zonele de stepă din sud-estul ţării noastre. Climatul are un caracter 

continental foarte accentuat. Temperaturile medii anuale sunt ridicate (10 - 11,5º C), iar 
valorile minime absolute sunt mai reduse fată de alte regiuni pomicole. Astfel, aceste valori 
au înregistrat la Tulcea -26,8ºC (24.01.1942), la Babadag - 26,0 ºC (16.01.1911). În 
Dobrogea, adesea, verile sunt toride, iar toamnele lungi şi călduroase. Umiditatea atmosferică 
variază între 55 şi 70% şi scade în interiorul Dobrogei. Intervalul fără îngheţ este foarte lung 
(200 - 230 zile), iar perioada de vegetaţie circa 250 zile. În cursul iernii bat vânturi puternice. 



 33

Precipitaţiile însumate anual variază între 350 şi 550 mm (în Munţii Măcinului ajung la 600 
mm, de care beneficiază centrul pomicol Măcin - Greci). În Bărăgan s-au înregistrat câteva 
recorduri climatice ale secolului nostru privind lunile cele mai reci şi calde, perioadele cele 
mai lungi de secetă şi umezeală (Bogdan, 1980). Solurile predominante sunt cernoziomurile 
argiloiluviale, solurile bălane (în Dobrogea). 

Bazinele pomicole mai importante au fost: bazinele din nordul Dobrogei: Tulcea, 
Babadag, Măcin pentru prun, cais, visin, nuc; bazinele din sudul Dobrogei: Mangalia (cais, 
piersic, migdal); bazinul Medgidia, cu centrele Valul lui Traian, Nazarcea, Neptun (piersic, 
cais); Cernavodă (cais, piersic); centre pomicole în Bărăgan: Feteşti şi Borduşani (Jud. 
Ialomiţa) Însurăţei, Ianca, Cazasu, Movila Miresei şi Merleasca Jud. Brăila). 

 
Regiunea a -XIII-a . Zona inundabilă a Dunării şi Gura Siretului. 
Cuprinde o fâşie de la Brăila, până la Gura Siretului, inclusiv Delta Dunării. Climatul 

nu este atât de arid ca în stepă cu care se învecinează, fiind diminuat de influenţa Dunării, care 
îi măreşte umiditatea atmosferică. Astfel, temperatura medie anuală la Sulina este de 11,1 ºC, 
iar temperatura minimă absolută de -25,4º C (9.02.1929). Prima zi de îngheţ apare în medie la 
11 noiembrie la Sf. Gheorghe, ultima zi de îngheţ la 11 aprilie (Coteţ, 1972). 
 

 
1.8. Tipuri de modele probabilistice, regresionale, simulatoare de 

recoltă şi utilizarea lor în analiza factorilor de risc climatic 
 
 Multe din cercetările menţionate în acest subcapitol, s-au efectuat în cadrul unor 
proiecte finanţate de U.E. şi cuprind aplicaţii operaţionale de meteorologie în agricultură. În 
ultimii ani modelele de simulare au întrunit un interes crescând şi prin modalităţile imediate, 
practice de valorificare. Nu s-a urmărit crearea unui duplicat al naturii, care de altfel este 
foarte complicată, ci o reprezentare simplă limitată. Modelele se complică din cauza 
interacţiunii factorilor biotici şi abiotici şi din cauza insuficienţei datelor avute la dispoziţie. 
La început trebuie formulată o definiţie a problemei analizate, găsind cu acurateţe care sunt 
obiectivele proiectului şi alcătuirea unei aproximaţii a sistemului real. 
  Posibilităţile de calcul computerizat nu sunt foarte numeroase: creşterea plantei, 
prevederea cu suficientă acurateţe a datei recoltării şi a calităţii producţiei, raportul dintre 
biomasa vegetativă şi reproductivă şi aprecierea din punct de vedere economic şi fiziologic a 
efectului fungilor şi dăunătorilor.  
 În cazul nostru ne-am concentrat atenţia spre modelele de creştere şi dezvoltare care 
înglobează indicaţii privind determinarea cantitativă a creşterilor vegetative şi reproductive 
ale pomilor în cursul perioadei de vegetaţie, şi rolul tăierilor în echilibrarea acestui raport. 
Scopul principal al acestor modele rămâne cunoaşterea unor date relative privind calitatea şi 
cantitatea recoltei finale, dând posibilitatea operatorilor să stabilească alocarea optimă a 
factorilor pentru o bună ieşire pe piaţă. Datele fenologice pot ghida procesul decizional în 
ceea ce priveşte aplicarea tratamentelor fitosanitare, intervenţii antibrumă şi data recoltării 
fructelor (Mariano et al., 1998). Simularea fenologică este folosită ca suport pentru modelul 
de creştere, în furnizarea către modulul de simulare a datelor privind dinamica creşterii 
culturii alese. 
 În mod practic Statele Unite ale Americii deţine aproape toate modelele la cultura 
mărului. Datele generate de aceste simulatoare (output) sunt foarte diverse: data desfacerii 
primei frunzuliţe, începerii şi sfârşitului înfloririi; creşterea suprafeţei foliare, prin parametrii 
săi fundamentali; raportul biomasă vegetativă, reproductivă, care indică şi necesitatea tăierilor 
în verde; alocarea asimilatelor pe diverse organe de creştere şi rodire; priorităţile (maniera 
discriminatorie) de utilizare a produşilor de asimilare. Ca date de intrare (input) se folosesc în 
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general temperatura, pentru calculul gradelor zilnice, radiaţia solară pentru calculul 
fotosintezei, iar umiditatea şi fotoperioada numai episodic. Parametrii sunt utilizaţi în 
dinamică zilnică, pentru că procesele de creştere şi fructificare sunt influenţate limitativ de 
variaţiile climatice orare. 
  Intervenţii asupra pomilor din livezi, cum sunt defolierile, îndepărtările de flori, 
fructe, s-au efectuat de mult timp, atât pe plan mondial cât şi la noi în ţară, ele având drept 
obiectiv principal identificarea logicii, strategiei programului genetic al combinaţiei soi - 
portaltoi, dar şi să caleze acest ciclu biologic prin raportarea lui la riscurile climatice, care 
deformează anumite stadii. Acest obiectiv a devenit foarte actual odată cu apariţia modelelor 
de simulare a creşterii şi dezvoltării culturilor (Brisson and Delecolle, 1991), care îşi propun 
să efectueze microzonarea pedoclimatică având ca indicator biologic major recolta de fructe. 
Aceste simulatoare reconstituie etapele esenţiale de viaţă ale culturilor: ex. la măr, pornirea în 
vegetaţie, înflorirea, legarea fructelor, căderea fiziologică a acestora, inducţia, maturarea 
fructelor, căderea frunzelor etc. Ele se constituie în veritabile modele de creştere şi dezvoltare 
ale pomilor pe parcursul întregului ciclu: distribuirea asimilatelor stocate din anul anterior în 
părţile multianuale spre zonele de creştere, apariţia aparatului foliar şi a florilor, punerea lor în 
contact cu lumina, redistribuirea asimilatelor din părţile vegetative spre organele de depozit 
etc. Modulul cu rol strategic este reprezentat de cel care stabileşte interacţiunea dintre 
compartimentul creştere şi cel de dezvoltare, el fiind şi centrul de decizie al modelului. Din 
punct de vedere fiziologic, dezvoltarea se exprimă prin semnele iniţierii, care reprezintă 
discontinuităţi în program: inducţia florală, diferenţierea organelor florii, înflorirea, 
polenizarea, fecundarea, căderea fiziologică, maturarea. De mare importanţă pentru model 
este schema de gestionare a repartiţiei. Asimilatele, în pas de timp sunt distribuite diferitelor 
organe. La speciile cu organe cu creştere nedeterminată, cum este şi mărul, este obligatoriu să 
se instituie noţiunea de prioritate. Organele reproducătoare sunt prioritare în ceea ce priveşte 
fluxul de asimilate, în raport cu părţile vegetative (Goldwin, 1992; Oliveira and Priestley, 
1988; Mataa et al., 1997, citat de Mataa and Tominaga, 1998; Lakso, 1997; Mataa and 
Tominaga, 1998). Această alocare preferenţială trebuie legată, în demersul stabilirii mărimii 
recoltei, de estimarea taliei maximale a organelor reproducătoare (greutatea medie a unui 
fruct), ştiind că numărul potenţial al fructelor este dat de parametrii genetici (Brisson and 
Delecolle, 1991). Stabilirea numărului real de fructe, necesar şi simulării taliei acestora, se 
face în cadrul modelelor prin conjugarea efectului factorilor fototermici şi a celor trofici, 
funcţie de reperele stadiale de dezvoltare. 
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CAPITOLUL II 
Caracterizarea condiţiilor agroclimatice actuale 

pentru culturile pomicole 
 
Mediul înconjurător este definit ca un sistem fizic şi biologic exterior în cadrul căruia 

vieţuiesc organismele vii, inclusiv omul. Acesta este constituit dintr-un ansamblu de factori 
naturali şi antropici care, în strânsă interacţiune, asigură echilibrul ecologic, baza existenţei 
societăţii umane şi condiţie a progresului general al acesteia. Aceste relaţii de 
intercondiţionare se manifestă şi în cadrul ecosistemelor pomicole, care se formează în timp şi 
în care pomii fructiferi influenţează mediul său de existenţă, iar acesta din urmă determină 
procesele de adaptare necesare pentru creştere şi fructificare. 

Existenţa şi randamentul ecosistemelor pomicole sunt condiţionate de factori naturali 
şi factori antropici. Factorii naturali se manifestă sub forma luminii solare, temperaturii, apei, 
aerului, solului şi factorilor ortografici, care se află în interacţiune cu particularităţile 
agrobiologice ale speciilor pomicole, sub impactul activităţilor antropice. 

În domeniul pomiculturii, resursele naturale utilizate cuprind resursele abiotice 
regenerabile (solul, apa, aerul) şi biotice (plantaţiile pomicole), precum şi resurse permanente 
sub forma energiei solare, eoliene, geotermale. Cunoscute şi sub denumirea de factori de 
biotop, aceste resurse condiţionează existenţa şi calitatea activităţii pomicole. Dintre aceştia, 
factorii climatici şi cei edafici au un caracter restrictiv şi sunt determinanţi pentru cultivarea 
pomilor şi arbuştilor fructiferi, resursă eco-economică ce formează obiectul activităţii 
pomicole. 

Cerinţele plantaţiilor pomicole faţă de mediul lor natural variază de la o specie la alta, 
de la un soi la altul şi chiar la aceeaşi specie şi soi în raport de faza de vegetaţie a acestora. 
Pomicultura modernă necesită folosirea optimă a tuturor factorilor de mediu, în vederea 
menţinerii condiţiilor de viaţă ale pomilor şi a obţinerii unor randamente economice maxime. 

 

 
2.1. Resurse termice 
2.1.1. Caracteristicile termice ale sezonului rece 

 
Din totalitatea factorilor meteorologici, regimul termic exercita cea mai puternica 

influenta asupra duratei întregului ciclu de vegetatie şi a diferitelor perioade ale acestuia. 
Căldura, ca şi lumina, este o formă distinctă de energie solară benefică ecosistemului pomicol. 
Această resursă naturală influenţează o serie de procese vitale ale plantelor pomicole, cum ar 
fi germinaţia seminţelor, creşterea plantelor, înflorirea, fructifirea, acumularea substanţelor de 
rezervă. O serie de procese fiziologice, precum fotosinteza, respiraţia, transpiraţia, au loc 
numai în prezenţa anumitor temperaturi. Declanşarea vegetaţiei şi începerea unui nou ciclu 
anual necesită un minim de temperatură, denumit prag biologic. În acelaşi timp, pentru fiecare 
specie pomicolă, în funcţie de fenofază sunt necesare anumite limite de temperatură, în sol şi 
în aer. Din acest punct de vedere, există o temperatură optimă care asigură realizarea fiecărei 
faze de vegetaţie şi o sumă de grade de temperatură necesare dezvoltării fiecărei specii. 

S-a stabilit că atât geometria vegetativă a unei plantaţii, aflată în plină producţie, cât şi 
structura internă a coronamentului trebuie să permită interceptarea a cel puţin 70% din 
intensitatea radiaţiei luminoase totale. Nivelul optim de acoperire a solului prin ansamblul 
vegetativ al pomilor aflaţi în plină producţie s-a dovedit a fi de 65-70% din suprafaţa toală, 
restul de 30-35%, revenind traficului tehnologic între rânduri şi iluminării laterale a 
coronamentului structurat pe verticală până la înălţimi de maximum 2.5-3.5 m. 
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Cunoasterea corelatiilor legice dintre intensitatea desfasurarii fazelor fenologice şi 
evolutia conditiilor meteorologice, permite estimarea/prognozarea datelor calendaristice de 
producere a diferitelor etape critice din viata plantelor. Analizand modul în care ceilalti factori 
(lumina, umiditatea, regimul de nutritie al plantelor) influenteaza aceleasi procese, s-a ajuns la 
concluzia ca, dependenta riguroasa a ritmului de desfasurare a fenofazelor de indici termici se 
realizeaza numai atunci cand factorii amintiti se afla în limite apropiate de cerintele biologice 
ale plantelor. Astfel, în conditiile de seceta excesiva sau regim de nutritie nesatisfacator, 
corelatia respectiva devine mai putin evidenta. 

Pentru a defini caracteristicile termice ale sezonului rece (noiembrie-martie) se 
analizează limitele termice care reflectă asprimea iernilor, pentru ca în funcţie de acestea să se 
poată cerceta retroactiv iernile în care s-au produs pagube culturilor pomicole datorită 
temperaturilor scăzute şi să se stabilească frecvenţa perioadelor nefavorabile, precum şi a 
zonelor în care s-au produs. 

Iernarea culturilor pomicole este influenţată în general de următorii parametri: 
 Cuantumul temperaturilor medii diurne pozitive (ΣT>0°C, unităţi de căldură) şi 

negative (ΣT<0°C, unităţi de frig), care exprimă într-un singur indice cantitatea 
globală de frig specifică fiecărui an. Semnificaţia cuantumului temperaturilor 
medii diurne negative este următoarea: valori sub limita de 200°C - ierni blânde; 
între 200-400°C - ierni moderate; între 400-600°C - ierni reci şi peste limita de 
600°C - ierni foarte reci; 

 Evoluţia lunară a temperaturilor medii (temperaturi pozitive şi negative); 
 Variaţia temperaturilor minime absolute; 
 Variabilitatea multianuală a unităţilor de ger (ΣTmin<-15°C şi ΣTmin<-20°C), valori 

care exprimă atât durata, cât şi intensitatea gerurilor. 
Figura 1 şi 2 exemplifică zonalitatea cuantumului de temperaturi medii pozitive 

(unităţi de căldură) la nivelul întregului teritoriu, din perioada 1 noiembrie-31 martie şi 
respectiv, pentru luna februarie, intervalul 1961-2000.  

Zonalitatea unităţilor de frig (1 noiembrie-31 martie) şi a unităţilor de ger 
(1decembrie-28 februarie), care exprimă intensitatea asprimii iernilor din intervalul 1961-
2000, este redată în figurile 3 şi 4. 

Pentru a desprinde modul în care se reflectă efectul temperaturilor scăzute din aer 
asupra solului şi în final asupra condiţiilor de iernare ale pomilor se studiază: 

 Evoluţia grosimii stratului de zăpadă şi variaţia acestuia de la un an la altul; 
 Temperatura şi adâncimea de îngheţ a solului; 
 Durata intervalului cu T<0°C la adâncimea de 5 cm. 

Totalul temperaturilor pozitive (resurse termice) reflectă posibilitatea de reluare a 
vegetaţiei, iar cel al temperaturilor negative, cantitatea globală de frig specifică fiecărui an şi 
în mod implicit, perioadei de repaus vegetativ. 

În condiţiile climatice ale tarii noastre, iernarea culturilor pomicole este influenţată 
negativ de gerurile de iarnă. Temperaturile minime sub limita de -15°C sunt considerate limite 
critice pentru speciile pomicole sensibillizate la ger sau insuficient călite. În iernile în care 
suma unităţilor de ger depăşeşte 25°C, se înregistrează pierderi de muguri la pomi, acestea 
fiind cu atât mai mari cu cat cuantumul unităţilor respective este mai mare. În zonele în care 
aceste scăderi pronunţate ale temperaturilor sunt de scurta durata (<3 zile), daunele produse 
culturilor de care iernează sunt de mici proporţii. 
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Figura 1 - Cuantumul temperaturilor medii pozitive ale aerului – 1 noiembrie – 31 martie (1961-2000) 

 

 
Figura 2 - Cuantumul temperaturilor medii pozitive ale aerului – februarie (1961-2000) 
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Figura 3 - Asprimea iernii – unităţi de frig 

 

 
Figura 4 - Asprimea iernii – unităţi de ger 



 39

Din analiza singulara a unităţilor de ger se desprinde faptul ca, pe fondul unor ierni 
aspre din punct de vedere al evoluţiei temperaturilor medii diurne, se înregistrează scăderi ale 
temperaturilor minime din aer, care prin efectul cumulat, imprima iernii un caracter foarte 
aspru. 

Probabilitatea de producere a temperaturilor minime absolute <-20°C au o frecvenţă 
mai mare (40-60%) în Transilvania, nordul şi centrul Moldovei şi în extremitatea nord-vestica 
a Câmpiei Someşului. În depresiunile din estul Transilvaniei, frecventa de producere a 
acestora depăşeşte 70%. În restul teritoriului, probabilitatea de producere a temperaturilor 
minime absolute <-20°C este cuprinsă între 10-40%, exceptând Dobrogea, unde acest 
fenomen se produce în mai puţin de 10% din ani. 

 
2.1.2. Caracteristicile termice ale perioadei de împrimăvărare 

 
 În perioada de trecere de la sezonul rece la cel cald, denumita perioada de 
desprimavarare, se produc cele mai puternice oscilatii termice de la un an la altul, care 
determina variatii corespunzatoare ale datelor de reluare a vegetatiei. 
 În conditiile specifice tarii noastre, incalzirile cele mai timpurii (“ferestre” din iarna) 
cu importanta practica pentru starea culturilor şi a reluarii vegetatiei se produc de regula în 
cursul lunii februarie (uneori chiar la inceputul acestei luni). Incalzirile din ianuarie sunt de 
slaba intensitate, de scurta durata şi aproape intotdeauna apar în perioadele în care culturile 
pomicole se afla în repausul profund. 
 Pentru aprecierea anomaliilor termice şi a influentei lor la desprimavarare asupra 
vegetatiei culturilor se analizeaza: 

a) Fluctuatia sumelor de temperature pozitive (ΣT>0°C); 
b) Calculul anomaliilor şi semnificatiile prognostice; 
c) Intensitatea anomaliilor la desprimavarare şi atenuarea lor în sezonul de vegetatie; 
d) Efectul anomaliilor termice asupra productivitatii culturilor. 
 
De asemenea, se cerceteaza caracteristicile ingheturilor agroclimatice, respectiv 

ingheturile tarzii de primavara, în fazele critice pentru culturile pomicole din aceasta perioada 
prin: 

 Temperaturi critice în primele doua decade dupa inflorirea speciilor timpurii de 
pomi (cais, piersic, prun, cires); 

 Temperatura minima absoluta, inregistrata dupa realizarea sumei de temperaturi 
egale cu 250°C; 

 Data producerii ultimului îngheţ de primăvară (Tmin<-2°C). 
Spre exemplificare, în tabelul 2, la statia agrometeorologica Pitesti sunt redate 

riscurile la inghet dupa producerea fazei de inflorire la speciile pomicole de cais.  
 Potentialul termic al perioadei de desprimavarare şi anomaliile acesteia se exprima 
prin suma temperaturilor pozitive acumulate de la 1-28 februarie şi de la 1ll-10lV. Dat fiind 
ca, sumele termice respective, prin variatiile lor de la un an la altul exprima caracterul termic 
al desprimavararii timpurie, normala sau tarzie, ele au fost numite “indici de imprimavarare”. 

În figura 5 se prezinta zonalitatea indicelui de imprimavarare (ΣTmed>0°C) din 
perioada 1II–10IV, intervalul 1961-2000, la nivelul intregului teritoriu agricol al tarii.  

Trecerea de la sezonul rece la cel cald se face în mod diferit de la un an la altul şi de la 
o zona la alta. Astfel, pentru a stabili efectul temperaturilor scazute (ingheturi tarzii de 
primavara asupra pomilor cu inflorire timpurie: cais, piersic, prun, cires) se calculeaza an de 
an temperaturile minime acumulate dupa realizarea sumelor de 250°C, adica dupa 
sensibilizarea speciilor respective la asemenea temperaturi. Din analiza acestora s-a constatat 
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ca intre data de producere a fazei de inflorire a speciilor pomicole timpurii (realizarea 
ΣT=250°C) şi inghetul daunator exista o corelatie riguroasa.  

 
Tabelul 2. Evaluarea riscului la îngheţ după producerea fazei de înflorire 

la speciile pomicole de cais, staţia Piteşti 

Anul 
Data acumulării 

pragului de 250°C 

Temp. min. absolută 
după acum. 

250°C 

Data 
producerii 

Suma temp. 
min. după 

250°C 

Data ultimului 
îngheţ 
(-2°C) 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

29.03 
18.04 
20.04 
15.04 
23.04 
23.03 
7.04 
4.04 
26.04 
10.04 
10.04 
5.04 
9.04 
7.04 
1.04 
16.04 
23.03 
10.04 
3.04 
19.04 
7.04 
14.04 
2.04 
17.04 
14.04 
9.04 
15.04 
5.04 
24.03 
21.03 
16.03 
4.04 
14.04 
25.03 
20.03 
26.04 
11.04 
1.04 
2.04 
3.04 
21.03 
7.03 
20.04 
28.03 

-0.9 
3 

5.6 
0.1 
3.3 
-1.8 
-0.4 
-2.5 
5.3 
1.5 
-1.5 
0.7 
1.8 
0.1 
0.2 
2.9 
-1.6 

0 
0.5 
-0.4 
-2.5 
-1.6 
-2.6 
-2.1 
0.4 
0.4 
0.3 
-0.5 
-1 
0.2 
1.3 
-1.1 

1 
-1.6 
-3.1 
5.6 
-1.7 
1.5 
0.5 
-0.9 
-1.4 
-2.9 
3.5 
-0.6 

30.03 
4.05 
21.04 
28.04 
3.05 
27.03 
20.04 
11.04 
27.04 
2.05 
16.04 
28.04 
18.04 
15.04 
13.04 
2.05 
14.04 
19.04 
22.04 
24.04 
21.04 
25.04 
16.04 
29.04 
26.04 
15.04 
29.04 
16.04 
28.03 
4.10 
4.04 
22.04 
19.04 
30.03 
1.04 
5.05 
17.04 
14.04 
21.04 
8.04 
2.04 
18.03 
21.04 
4.04 

-0.9 
0 
0 
0 
0 

-2.8 
-0.5 
-4.1 

0 
0 

-1.5 
0 
0 
0 
0 
0 

-2.9 
0 
0 

-0.4 
-3.9 
-3.3 
-8.7 
-2.3 

0 
0 
0 

-0.5 
0 
0 
0 

-1.1 
0 

-2.4 
-21.9 

0 
-2.5 

0 
0 

-0.9 
-2.3 
-9.1 

0 
-0.6 

29.03 
28.03 
26.03 
15.03 
13.03 
21.03 
26.03 
11.04 
9.04 
5.04 
26.03 
26.03 
21.03 
30.03 
27.03 
23.03 
9.03 
14.03 
8.03 
15.03 
21.04 
3.04 
16.04 
29.04 
14.03 
22.03 
19.03 
20.03 
19.02 
17.03 
13.03 
22.03 
15.03 
19.03 
12.04 
21.03 
27.03 
28.03 
21.03 
22.03 
8.03 
19.03 
9.04 
8.03 
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Figura 5 - Indicele de desprimăvărare 

 
Astfel, înfloririle extratimpurii ale acestora sunt urmate de îngheţuri în proporţie de 

80-100%. Probabilitatea producerii îngheţurilor vătămătoare scade treptat pe măsură 
întârzierii înfloririi. După înflorirea din a doua decadă a lunii aprilie, îngheţurile sunt practic 
absente. 
 În pomicultura, sunt deosebit de mari daunele îngheţurilor de primăvara ce surprind 
pomii în plină floare. 
 Fluctuaţiile mari de la un an la altul ale regimului termic în perioada de tranziţie se 
reflecta fidel în datele de producere a primelor faze de vegetaţie la pomii fructiferi.  
 De exemplu, pentru cultivarea mărului Jonathan, umflarea mugurilor necesită 80,2°C, 
începutul înfloririi 377,8°C, începutul maturizării fructelor 2866,6°C, închiderea întregului 
ciclu de vegetaţie 3653°C. 
 Analizând frecventa datelor de producere a indicilor termici al desprimăvărării se 
constata ca decada cu cel mai mare număr de înfloriri la cais este decada I-a a lunii aprilie. 
Cele mai târzii înfloriri se înregistrează în decada a III-a a lunii aprilie, excepţie făcând zonele 
de cultura din estul teritoriului (decada I-a a lunii mai).  

Cele mai timpurii înfloriri se înregistrează în Câmpia Dunării şi în Câmpia de Vest şi 
anume, în prima decada a lunii martie.  
 În condiţiile climatice din România, alături de temperaturile scăzute din cursul 
înfloririi şi legării fructelor, mai sunt şi alţi factori cu influenta asupra producţiilor de fructe: 

 Scăderea brusca a temperaturilor la valori egale ori mai coborâte de -20°C; 
 Decălire, urmata de îngheţ vătămător rodului; 
 Exces prelungit de umiditate în sezonul rece, ori dimpotriva, o iernare foarte 

secetoasa; 
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 O primăvara şi o vară umedă şi rece; 
 Caracteristica hidrotermica nefavorabila în sezonul de vegetaţie precedent.  

Cunoaşterea parametrilor de stres ce se pot înregistra în sezonul de primăvară, corelaţi 
cu evoluţia factorilor meteorologici din sezonul precedent, cu referire la o specie pomicolă 
dată, este necesară în alegerea la plantare a celor mai adecvate soiuri şi hibrizi, în utilizarea 
tehnologiilor cu eficientă maximă funcţie de zona, precum şi în estimarea perspectivelor de 
recolta. 

În raport de comportarea faţă de căldură şi rezistenţă la ger, speciile pomicole se 
grupează în:  
- specii cu cerinţe ridicate - migdalul, caisul şi piersicul. Aceste specii suportă satisfăcător 
iernile normale; în iernile geroase îngheaţă mugurii pe rod şi chiar o parte din ramuri. Deseori 
recoltele sunt compromise de brumele şi îngheţurile târzii de primăvară;  
- specii cu cerinţe moderate - nucul, cireşul, părul şi gutuiul, care suportă bine iernile din ţara 
noastră. În iernile geroase se produc pierderi la nuc şi păr. Cireşul şi nucul sunt afectate de 
îngheţurile târzii de primăvară;  
- specii cu cerinţe reduse cum sunt mărul, prunul, vişinul, agrişul, coacăza, căpşunul, care 
suportă bine iernile şi nu sunt afectate de brumele şi îngheţurile târzii.  

În ceea ce priveşte rezistenţa la ger a diferitelor organe ale pomului este diferită. Cele 
mai sensibile sunt rădăcinile (-7 până la -12°C) şi mugurii (-23°C), iar cele mai rezistente sunt 
organele lemnoase multianuale.  

 

 
2.2. Resurse hidrice 

 
Între factorii de vegetaţie, apa are un rol deosebit de important în creştere şi 

dezvoltarea speciilor pomicole, precum şi în obţinerea de producţii ridicate de fructe. Această 
resursă naturală parţial regenerabilă constituie un element fundamental, care creează un 
anumit grad de umiditate ce asigură sinteza tuturor substanţelor organice din care sunt formate 
ţesăturile pomilor. Totodată, apa reprezintă solventul ionilor minerali ai diverselor combinaţii 
organice, mediul de dispersie al macroelementelor, mediul reacţiilor biochimice, mijlocul de 
vehiculare a elementelor de nutriţie din sol, din sol în plantă şi în interiorul plantei. În 
consecinţă, resursă naturală apă constituie o condiţie de bază a obţinerii unor recolte 
economic eficiente, de calitate superioară, ea declanşând procesele fiziologice din pom în 
vederea creşterii, circulaţiei substanţelor nutritive în organele vegetative şi de fructificare. 
Rezultă că apa participă fundamental la dezvoltarea pomilor, la asigurarea unei stări normale 
de vegetaţie. Necesarul de apă creşte pe măsură ce speciile se dezvoltă şi fructifică, ceea ce 
conduce implicit la mărirea consumului de apă. 

Majoritatea resurselor de apă utilizate sunt constituite din surse subterane şi din 
pârâuri, râuri sau lacuri, ca surse de suprafaţă. Evident că există o diferenţă între calitatea 
surselor naturale de apă şi calitatea apei solicitate de consumatori (potabilă, de irigaţii, 
industrială etc).  

Problema calităţii apelor nu trebuie să fie considerată exclusiv o problemă a mediului 
ambiant, ci trebuie legată şi de folosirea acestora. Condiţiile calitative impuse apei variază de 
la o folosinţă la alta. Elementele care, în ultimă instanţă, trebuie supuse analizei le constituie 
caracteristicile calitative ale apei. 

Regimul pluviometric din zonele în care anual se înregistrează sub 500 mm precipitaţii 
nu satisface consumul de apă al speciilor pomicole şi, în consecinţă, este necesar ca 
insuficienţa acestei surse să se completeze prin irigaţii, până la asigurarea necesarului optim. 
În zonele din sudul şi sud-estul ţării, asigurarea unei cantităţi suplimentare de apă prin irigaţii 
este obligatorie. Irigarea este necesară şi în zonele în care precipitaţiile anuale însumează între 
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500-600 mm, în condiţiile practicării sistemului de cultură intensiv şi superintesiv. Asigurarea 
cu apă suplimentară, prin irigaţii, poate fi luată în consideraţie în plantaţiile de pomi şi în 
zonele în care se înregistrează până la 700-750 mm. Repartizarea necorespunzătoare a 
precipitaţiilor, îndeosebi intervalele de secetă care survin în cursul perioadei de vegetaţie, 
obligă, în unii ani, la irigarea plantaţiilor chiar în zonele de dealuri, pentru asigurarea 
recoltelor de fructe. 

Resursele hidrice reprezentate prin precipitaţiile atmosferice variază an de an la 
nivelul zonelor de cultură a speciilor pomicole şi au o distribuţie spaţio-temporală neuniformă 
chiar în cadrul aceleiaşi zone, fapt care determină fluctuaţii anuale semnificative în 
randamentul agroecosistemelor pomicole. 

În figură 6 se prezintă reprezentarea spaţială la nivelul întregului teritoriu agricol a 
cantităţilor anuale de precipitaţii din intervalul 1961-2000, iar în figură 7, repartiţia acestora 
pentru luna mai. 

 

 
Figura 6 - Reprezentarea spaţială la nivelul întregului teritoriu agricol 

 a cantităţilor anuale de precipitaţii din intervalul 1961-2000 
 

După cerinţele faţă de apă, speciile pomicole se clasifică în: 
 specii cu cerinţe mari - gutuiul, prunul, unele specii târzii de măr; 
 specii cu cerinţe medii - părul, nucul, cireşul, unele soiuri de măr de vară; cantitatea de 

apă necesară variază în raport de specie, vârstă şi faza de vegetaţie a pomilor fructiferi, 
care în perioadele călduroase ale anului consumă 10-12 hl/h; datorită rădăcinilor care 
pătrund mai adânc în sol, pomii rezistă mai uşor la perioadele scurte de secetă. 

 specii cu cerinţe reduse - piersicul şi caisul 
Cele mai mari cerinţe de apă sunt caracteristice fazei de creştere intensivă a lăstarilor, 

iar cele mai reduse în perioada înfloririi, coacerii fructelor şi maturării lemnului. Excesul de 
apă împiedică maturarea lemnului şi mai ales colorarea fructelor. Majoritatea speciilor 
pomicole care au un sistem radicular foarte dezvoltat suportă mai uşor perioadele scurte de 
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secetă. Mărul altoit pe portaltoi vegetativ, părul altoit pe gutui, piersicul altoit pe migdal sau 
prunul sunt speciile cele mai sensibile la secetă. 

 

 
Figura 7 - Reprezentarea spaţială la nivelul întregului teritoriu agricol 

a cantităţilor de precipitaţii ale lunii mai, din intervalul 1961-2000 
 

Apa se află între factorii care exprimă componenta majoră a potenţialului 
agroproductiv. Caracterul indispensabil al apei pentru formarea recoltei îl constituie, în 
esenţă, faptul că, pentru producerea unei unităţi de fitomasă, plantele consumă sute de unităţi 
de apă, cantităţi care, în cea mai mare parte, după ce şi-a îndeplinit rolul fiziologic, se pierd în 
atmosferă prin transpiraţie. De fapt, transpiraţia constituie nu numai măsura energiei primite, 
ci şi a apei utilizate, corelându-se în linii mari cu productivitatea plantei. De aceea, 
cunoaşterea disponibilităţii apei active în volumul solului explorat de principala masă de 
rădăcini, constituie un element indispensabil pentru aflarea potenţialului productiv al 
resurselor agroecologice. 

 

 
2.3. Modalităţi de înregistrare a datelor meteorologice. Comparaţie 

între diferitele modele de staţii meteorologice automate   
  

Staţiile meteorologice automate şi celelalte echipamente de măsurare furnizează date 
utilizabile în managementul recoltelor, al lucrărilor din fermele agricole .  

Diversitate sistemelor de monitorizare permit utilizarea echipamentelor într-o 
multitudine de aplicaţii : 

- determinarea sau calcularea evapo-transpiraţiei 
- planificarea irigaţiilor 
- prognoza îngheţului 
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- managementul integrat al protecţiei fitosanitare a culturilor  
- Aplicarea pesticidelor şi fertilizărilor 
Datele achiziţionate de la staţiile automate pot fi introduse în diverse modele 
matematice 

 utilizate în prognoza optimizării recoltelor. Datele obţinute de la staţiile automate pot fi 
utilizate în prognoza îmbolnăvirii plantelor, a gradului de dezvoltare al plantelor, în prognoza 
îngheţului. Viteza şi direcţia vântului sunt utile în aplicaţii privind folosirea fungicidelor, 
pesticidelor şi îngrăşămintelor. 
 

 
Figura 8 - Staţie agrometeorologică automată 

 
 Prezentăm în continuare câteva dintre cele mai răspândite modele de staţii 
meteorologice automate. 

Campbell Scientific Inc (CSI) a fost înfiinţată în 1974 de Eric Campbell, Evan 
campbell şi Gaylon Campbell profesor la universitatea de stat din Washington. 
(www.campbellsci.com) 

În calitate de producător de staţii meteorologice firma CSI a produs şi livrat până în 
prezent circa 60.000 de sisteme de achiziţie. 

 

 
Figura 9 - Sistemele de achiziţii de date ct 100 şi ct 1007 

 
Staţiile de măsurare CSI au fost şi sunt utilizate pe scara larga în aplicaţiile din 

agricultura, în activităţile zilnice şi de cercetare.  
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Davies Instruments este o firmă privată, cu sediul în Hayward, California, S.U.A., 
care a dezvoltat şi produce instrumentaţie pentru meteorologie, marină şi transporturi auto. 
Are o vechime de 30 de ani, timp în care s-a aflat într-o continuă evoluţie. 
(www.davisnet.com) 
 În ceea ce priveşte staţiile de monitorizare, acestea şi-au găsit aplicaţii în spaţiul 
domestic, şcoli, industrie şi agricultură. Utilizarea staţiilor în agricultură şi a software-ului 
performant specific a oferit agricultorilor posibilitatea ca în cazul irigaţiilor să nu acţioneze pe 
ghicite, iar datele care îi sunt livrate să fie specifice propriei sale ferme şi nu unei întregi zone 
agricole învecinate. 

   
 

Figura 10 – Stații meteorologice automate cr 3000s şi rows –f 
 

 
Figura 11. Set Vantage Pro2 wireless + senzori integraţi 

şi adăpost standard împotriva radiaţiilor 
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 Staţia meteo Vantage Pro 2 Plus, reprezentând produsul de vârf al firmei, este livrată 
cu: senzori pentru radiaţia în ultraviolete şi solară, la care se pot adăuga următoarele opţiuni: 
pluviometru, punct de rouă, barometru, umiditate, răsăritul & apusul soarelui, date privitoare 
la vânt, iar în ceea ce priveşte deciziile de luat privind irigarea - instrumentaţie care să livreze 
date legate de procesul de evapotranspiraţie (ET). 
 Combinând datele culese cu software-ul performant, se poate atinge maximul, pe care 
sistemul îl poate oferi. Există următoarele opţiuni: 
 WheatherLink for Alarm Output, permiţând să se dea comenzi automate din Staţia 

meteo, către dispozitivele de încălzire, ventilatoare sau altele;  
 WheatherLink for Irrigation Control, permiţând conectarea/deconectarea sistemului de 

irigaţii în funcţie de ET şi valorile precipitaţiilor.  
 E-mail/Phone Alert Software Module, care telefonează sau trimite e-mail-uri, atunci 

când situaţia tinde să devină critică (îngheţ sau răciri bruşte ale vremii). 
 Oricare ar fi modulele de mai sus pe care le-aţi fi achiziţionat, prin adăugarea 
Agricultural/Turf Management Software Module, se pot obţine rapoarte privind: procesul ET, 
cerinţele legate de îngheţ, intervalul orar în care frunzele sunt umede, suma termică, orele de 
temperatură-umiditate. 
 Davies Instrument produce şi unul din cele mai sofisticate accesorii: Staţia de 
măsurare a umidităţii/temperaturii frunzei şi solului. Aceasta pune la baza irigării, nu doar 
factorii climatici, ci şi umiditatea solului, măsurată de către senzori îngropaţi în pământ şi 
simularea umidităţii frunzei. 
 

Figura 12 - Staţie pentru măsurarea 
umidităţii/temperaturii frunzei 

Figura 13 - Staţie pentru măsurarea 
umidităţii/temperaturii solului 

 
Staţiile automate agrometeorologice pot măsura: 
- presiunea aerului 
- Temperatura aerului 
- Umiditatea aerului 
- Cantitatea de precipitaţii 
- Viteza şi direcţia vântului 
- Radiaţia solara 
- Radiaţia ultravioleta 
-  
Adcon Telemetry GmbH - Austria ( www.adcon.at) s-a stabilit în octombrie 2003 în 

localitatea Klosterneuburg de langa Viena. Firma se bazează în primul rând pe transmisia 
datelor prin radio considerându-se furnizor de frunte în aplicaţii wireless. 
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 Firma produce şi livrează echipamente radio pentru aplicaţii din agricultura, 
hidrometrie, meteorologie şi alte domenii de activitate . 
 Pentru aplicaţii meteorologice ADCON Telemetry produce senzori pentru 
monitorizarea 

- Presiune aer 
- Temperatura aer 
- Umiditate frunze 
- Umiditate aer 
- Cantitatea de precipitaţii 
- Viteza şi direcţie vânt 
- Radiaţia solara 

 

 

Figura 14 - Senzor presiune aer Figura 15 - Senzor umiditate frunze 
  

 
Figura 16 - Senzor direcţie şi viteza vânt Figura 17 - Senzor precipitaţii 

 
Pessl Instruments GmbH – Austria a fost înfiinţată în 1988 (www.metos.at), 

producând echipamente pentru agricultură, viticultură, horticultură, pomicultură. 
Echipamentele firmei Pessl instruments furnizează date meteorologice privind calitate a 
aerului, umiditatea solului şi nivelul apei. De asemenea furnizează date pentru comanda 
echipamentelor de irigaţii şi a serelor. De asemenea furnizează date pentru avertizarea 
fenomenelor de îngheţ şi a fenomenelor de secetă. Aplicaţiile software permit prognozarea 
bolilor plantelor şi estimarea recoltelor. 
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Figura 18 – Stație agrometeorologica iMETOS 

 
 

Staţia agrometeorologică iMETOS 
Descrierea stației – Tipuri de aplicaţii 

 
 Staţia agrometeorologică iMETOS este constituită în varianta minimală dintr-un 
suport din oţel inoxidabil, aluminiu sau ţeavă galvanizată de care este prinsă o carcasă 
conţinând electronica staţiei. Aceasta este formată din:  

- sistemul de achiziţie date,  
- modem-ul GSM împreună cu antena pentru transferul datelor prin GPRS 
- sursa de alimentare formata din acumulator şi panoul solar,  
-  senzori specifici aplicaţiei 

 

 
Figura 19. Suportul staţiei iMETOS, pentru susţinerea sursei de alimentare,  

panoului solar şi antenei 
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Tabelul 3. Comparaţie intre principalii producători de echipamente 

Aspect Adcon 
Campbell 
Scientific 

Davis Metos® 

Calitatea 
produselor 

buna excelenta buna, producţie mare Foarte buna 

Raport de 
integrare 

Scăzut, exclusiv 
procesare externa 

Scăzut la sensori, 
ridicat la sistemele 

de achiziţie şi 
periferie 

Foarte ridicat, 
asamblare externa în 

China/Taiwan 

Ridicat prin 
matriţe proprii 
de realizare a 

produselor 
Calitatea 

senzorului 
Superioara Superioara Redusa Superioara 

Design Funcţional Funcţional Buna 
Plăcut şi 

funcţional 

Competenţă 
distinctivă 

Tehnologie radio 
Tehnologie sistem 

achiziţie date 

Preţuri competitive 
comparativ cu 
tehnologia de 

realizare 

Soluţii integrate 
pentru realizarea 

succesului 
economic 

Calitatea 
Software-ului 

ridicata 
Ridicată dar 
complexa 

Simplistă dar 
îndeplinind cerinţele 

Ridicată cu 
îndeplinirea 
cerinţelor 

Strategie agresiva Profunda 
Discontinuă şi 

agresiva 
Profundă şi 
expansivă 

Obiective 
centrale 

Nivel ministerial, 
conglomerate 

agrare, 
Cercetare 

Meteorologie din 
hobby, 

Producători 
agricoli şi unităţi 

de desfacere 
agricolă locală 

Garanţia 
produselor 

1 an 3 ani 1 an 1 an 

Preţ Ridicat Competitiv Scăzut Competitiv 

Imagine 
Ridicata, prin 

investiţii 
publicitare majore 

Recunoscută şi 
ridicată prin 

abilitate ştiinţifică 

Scăzută, produs de 
preţ redus 

Foarte bună şi 
recunoscută 

Putere 
financiară 

Mijlocie 
Ridicata ca 

asociaţie familiala 
Mijlocie Expansivă 

Management 
Manager în 

poziţiile implicate 
Fondator în 

Management, 

Fondator în 
conducerea 
afacerilor, 

Fondator, 
abordare 
colectivă 

Desfacere 

Negociator în 
contractare, 
colaboratori 

proprii, sucursale 

Direct, sucursale 
proprii şi 

negociator în 
contractare 

Prin posta, direct 
prin târguri şi 

expoziţii, negociator 
în contractare 

Negociatori locali 
în contractare, 
parteneriate 
strategice 

Promoţii Incerte Profund Agresiv Profund agresiv 
Portofoliu de 

produse 
Mare şi 

necontrolabil 
Mare Mare şi necontrolabil 

Clar şi structurat 
pe utilizator. 

Percepţia 
mărcii 

Relativ ridicată Ridicată Scăzută Ridicată 

Reţeaua de 
distribuţie 

Foarte buna Foarte bună Scăzută Foarte bună 
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  Aplicaţii posibile ale staţiei agrometeorologice iMETOS 
Pentru măsurarea cantităţii de precipitaţii ((iMETOS rain) staţia este dotată cu un 

pluviometru  
 

  
Figura 20 - Pluviograf Figura 21 - Dispozitiv pentru monitorizarea îngheţurilor 

 
 Pentru monitorizarea îngheţului (iMETOS ice), staţia va avea cel puţin un senzor de 
temperatură. Senzorul de temperatură poate fi cu cu un balon-rezervor pentru temperatura 
umedă sau cu 2 senzori: unul pentru temperatura umedă şi celălalt pentru temperatura uscată. 
Staţia mai poate fi prevăzută şi cu un senzor pentru măsurarea temperaturii solului. 

Pentru măsurarea temperaturii şi umidităţii aerului (iMETOS ag) staţia va avea, în 
partea de sus un adăpost meteorologic în care se află un senzor de temperatură şi umiditate 
relativă. Pentru determinarea posibilităţii infectării cu rugină a frunzelor de măr (Apple scab) 
sau cu mana viţei de vie, staţia va fi dotată cu un pluviometru şi cu un senzor de determinarea 
umidităţii frunzelor. Un senzor pentru măsurarea temperaturii solului va ajuta la stabilirea: 
momentului răsăririi, a gradului de creştere a rădăcinilor şi a mineralizării cu azot. Pentru a 
calcula evapotranspiraţia, vom avea nevoie în plus de un senzor care să măsoare radiaţia 
globală şi un altul care să măsoare viteza vântului. Senzorul pentru măsurarea temperaturii 
solului este necesar la calculul modelelor de îmbolnăvire a plantelor. În plus faţă de aceştia, 
iMETOS ag poate fi echipat cu senzori pentru măsurarea: direcţiei vântului, a radiaţiei solare 
radiant fotoactiva, a presiunii barometrice a aerului, precum şi a măsurării în infraroşu, de la 
distanţă, a temperaturii şi chiar cu un număr de tensiometre digitale. 
 iMETOS sm este destinat măsurătorilor de umiditate a solului şi utilizează senzori 
care au în componenţă semne indicatoare ale nivelului apei. Staţia se compune din minimum 
un senzor temperatură sol şi poate fi echipat cu până la 6 senzori tip indicator nivel apă. În 
afară de acesta, poate avea în componenţă oricare din senzorii iMETOS ag. 
 iMETOS sm este destinat măsurătorilor de umiditate ale solului şi utilizează 4 tipuri 
de umiditate sol: “Tensiometrul” senzori tip indicator nivel apă (watermark sensors) şi 4 
blocuri de umiditate (gypsum sensors). 
 iMETOS echo este destinat măsurătorilor capacitive de umiditate a solului, oferindu-
vă posibilitatea adăugării a până la 7 “Echo Probes” sonde. Pentru aplicaţii în care este 
necesara monitorizarea vitezei şi direcţiei vântului staţia este dotată cu un anemometru cu 
cupe şi o girueta. Datele achiziţionate de staţia automată iMETOS sunt transferate prin GPRS 
în pagina site-ului http://www.metos.at/fieldclimate. 
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Figura 22 - Staţie meteorologică automată iMETOS asamblată 
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CAPITOLUL III 
Schimbări climatice şi influenţa lor asupra plantaţiilor pomicole 

 
 

3.1. Schimbările climatice la nivel global 
 

Abordarea aspectelor privind efectele schimbărilor climatice în agricultură reprezintă 
un obiectiv prioritar în cadrul acţiunilor strategice de dezvoltare ale ţărilor membre din UE şi 
nu numai. Caracterul interdisciplinar al acţiunilor implică o abordare globală prin 
identificarea şi corelarea activităţilor de dezvoltare şi implementare a măsurilor intra şi inter-
sectoriale cu cele legate de efectele schimbărilor climatice în agricultură şi domeniile conexe. 

Productivitatea sistemelor pomicole variază an de an, fiind influenţată semnificativ de 
fluctuaţiile condiţiilor climatice şi în special de producerea evenimentelor climatice extreme. 
Variabilitatea climatică influenţează toate sectoarele economiei, dar cea mai vulnerabilă 
rămâne agricultură şi pomicultură. Acest impact mutual este mai pregnant în prezent deoarece 
schimbările şi variabilitatea climatică se manifestă din ce în ce mai accentuat. Conform 
evaluărilor Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC), temperatura 
medie globală a crescut cu 0,76�C faţă de anul 1850. Această încălzire a climei la nivel 
global, care s-a produs în ultimii 50 ani, este foarte probabil să fie determinată de creşterea 
concentraţiei gazelor cu efect de seră din atmosferă. Ponderea cea mai importantă în 
producerea efectului de seră o are dioxidul de carbon, care a crescut faţă de perioada 
preindustrială, când nivelul era de 280 ppm la 379 ppm în 2005. Schimbările climatice 
rezultate din creşterea concentraţiei gazelor cu efect de seră din atmosferă vor induce o 
încălzire globală semnificativă, precum şi modificări importante în regimul precipitaţiilor 
(IPCC, 1990a; 1992; 1996a; 2007). 
 Se anticipează că aproape toate regiunile din Europa vor fi afectate negativ de 
schimbările climatice viitoare, care vor aduce probleme de rezolvat în multe sectoare 
economice. Cel de-al 4-lea Raport IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
rezumă în mod cuprinzător ultimele rezultate cu privire la variatele cauze ale schimbărilor şi 
la impactul imediat sau pe termen lung pe baza unor scenarii diferite (http://www.ipcc.ch/). 
Au fost de asemenea analizate opţiunile de adaptare şi atenuare alături de interdependenţele 
cu o dezvoltare durabilă, ţinând cont de aspectele socio-economice şi ştiinţifice relevante pe 
termen lung pentru adaptare şi atenuare. 
 Astfel, Raportul estimează faptul că, în cazul în care nu se iau măsuri de reducere a 
emisiilor gazelor cu efect de seră, temperatura medie globala va creşte în acest secol cu 1,8-
4,0�C. Pe baza diferitelor scenarii de emisii SRES (Special Report on Emissions Scenarios), 
pentru următoarele decade se estimează o încălzire de aproximativ 0,2�C/decadă sau 
0,1�C/decadă în cazul în care concentraţia gazelor cu efect de seră şi aerosolii se vor menţine 
la nivelul anului 2000.  

În cazul precipitaţiilor, pentru perioada 2090-2099 (în comparaţie cu 1980-1990), în 
timpul verii se aşteaptă descreşteri de 10-30%, cu certitudine mai mare în sudul Europei. 
Acest deficit pluviometric va afecta toate domeniile de activitate, în principal ecosistemele 
agricole şi pomicole. În acest sens se impune o nouă reorientare în structura culturilor agricole 
şi pomicole, respectiv varietăţi/soiuri cu o toleranţă ridicată faţă de temperaturile ridicate şi 
stresul hidric generat de lipsa apei.  

Totodată, se impune adaptarea tehnologiilor agricole la resursa de apă, conservarea 
apei din sol prin alegerea unui sistem de lucrări minime reprezentând o nouă tendinţa de 
reorientare în domeniul cerinţelor privind calitatea şi conservarea resurselor de sol şi apă. De 
asemenea, descreşterea resurselor de apă cu 10-30%, în special în zonele deficitare va 
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accentua consecinţele lipsei de apă, atât la nivel global, cât şi regional, efectele fiind 
amplificate de poluare şi tehnologii necorespunzătoare.  

În acest context, ţara noastră se confruntă deja cu stresurile de mediu actuale, 
incluzând vulnerabilitatea crescândă în intensitate şi frecvenţă a extremelor climatice (secetă, 
inundaţii, arşiţa, îngheţuri, boli şi dăunători, etc.), care produc pierderi importante în toate 
sectoarele economice, dar mai ales în agricultură şi pomicultură, care sunt sectoarele cele mai 
dependente de vreme. Fiecare proces fizic, chimic şi biologic care determină creşterea şi 
dezvoltarea culturilor pomicole este reglat de cerinţe climatice specifice şi orice deviere de la 
aceste cerinţe poate rezulta într-o mare variabilitate în nivelul recoltelor, şi implicit, 
consecinţe negative majore asupra securităţii alimentaţiei.  

Aprofundarea cunoaşterii ştiinţifice a efectelor schimbărilor climatice asupra culturilor 
pomicole este un obiectiv prioritar la nivelul cercetărilor europene în vederea implementării 
politicii Comunităţii Europene legate de schimbările de mediu şi racordarea cercetărilor la 
prevederile Convenţiilor şi Tratatelor Internaţionale în contextul dezvoltării durabile şi a 
protecţiei mediului 

 

 
3.2. Schimbările climatice în România 

 
În prezent, persistenţa efectelor de aridizare înregistrate îndeosebi după anul 2000, mai 

ales în partea de sud şi est a ţării au indus pe lângă efecte economice negative (pierderea 
parţială sau totală a recoltei de fructe) şi o îmbătrânire prematură a plantaţiilor. 
 În aceste condiţii numeroase plantaţii pomicole au fost abandonate, fiind considerate 
neeficiente din punct de vedere economic. Trebuie reamintit şi faptul că efectele secetei au 
fost amplificate de o serie de erori tehnologice: neirigarea plantaţiilor, încărcătură de rod 
exagerată, întreţinerea solului prin lucrări culturale agresive, operaţiuni în verde necontrolate.  

La nivelul secolului XX, temperatura medie anuală pe ţara a crescut cu 0.3oC în 
aproape toată ţara, mai pronunţată fiind în zonele sudice şi estice. Din punct de vedere 
sezonier, s-au constatat încălziri semnificative în anotimpul de iarnă şi vară, iar toamna 
răcirea a fost mai semnificativă în regiunile vestice ale ţării. Din punct de vedere 
pluviometric, pe perioada 1901-2000 s-a evidenţiat o tendinţă generală de scădere a 
cantităţilor anuale de precipitaţii, după anul 1960 evidenţiindu-se totodată, o intensificare a 
deficitului de precipitaţii îndeosebi în sudul ţării.  

După cele mai bune estimări prezentate în cel de al patrulea raport al IPCC, în 
România, faţă de perioada actuală 1980-1990, se aşteaptă aceeaşi încălzire medie anuală ca 
cea proiectată pentru Europa, cu diferenţe mici între modele în primele decenii ale secolului 
21 şi mult mai mari spre sfârşitul secolului: 

- între 0,5°C şi 1,5°C pentru perioada 2020-2029; 
-  între 2,0°C şi 5,0°C pentru 2090-2099, în funcţie de scenariu, ca de exemplu: între 

2,0°C şi 2,5°C în cazul scenariului care proiectează cea mai scăzută încălzire medie 
globală şi între 4,0°C şi 5,0°C în cadrul scenariului care proiectează încălzirea cea mai 
pronunţată.  
Din punct de vedere pluviometric, pentru perioada 2090-2099, peste 90% din modele 

proiectează secete pronunţate în timpul verii în zona României, în special în sudul şi sud-estul 
ţării (cu abateri negative faţă de perioada actuală 1980-1990 mai mari de 20%). 
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3.3. Monitorizarea impactului schimbărilor climatice asupra agro-
ecosistemelor pomicole 
 3.3.1. Analiza tendinţelor actuale ale datelor de producere a diferitelor faze 
fenologice reprezentative pentru speciile pomicole 

 
Monitorizarea impactului schimbărilor climatice asupra agroecosistemelor pomicole 

are la baza utilizarea indicilor agroclimatici, care exprima riscul asociat cu cunoaşterea 
cauzelor pagubelor produse îndeosebi în sezonul de toamnă, iarnă şi primăvară. 

Cercetări recente privind impactul variabilităţii şi schimbării climei asupra 
agroecosistemelor pomicole au vizat problematici specifice referitoare la determinarea 
tendinţelor actuale ale proceselor de dezvoltare fenologică. În vederea identificării 
schimbărilor în regimul climatic din România s-au analizat tendinţele liniare de variaţie 
folosind seriile de date istorice, privind datele de producere a diferitelor faze fenologice ale 
speciilor pomicole.  

Spre exemplificare, în figura 23 se prezintă efectele variabilităţii climatice asupra datei 
de producere a fazei de dezmugurire la speciile pomicole, din perioada 1961-2006, la staţia 
Piteşti, precum şi tendinţa actuala de diminuare, ca urmare a creşterii temperaturii din aceasta 
perioadă.  
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Figura 23 - Data declanşării dezmuguririi la speciile pomicole la staţia Piteşti (1961-2006)  
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Data de inflorire la cais
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Figura 24 - Dinamica datei înfloririi la cais la Piteşti, în intervalul 1961 - 2006 
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Figura 25 - Dinamica datei înfloririi la prun la Piteşti, în intervalul 1961 - 2006 
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Figura 26. Dinamica datei înfloririi la păr la Piteşti, în intervalul 1961 - 2006 
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 Figura 27. Dinamica datei înfloririi la măr la Piteşti, în intervalul 1961 - 2006 
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Figura 28 - Dinamica indicelui de desprimăvărare la Piteşti, între anii 1961-2006 

 
 

3.3.2. Fenomenele climatice extreme ale ultimilor ani şi impactul acestora asupra 
culturii pomilor în judeţul Argeş 

3.3.2.1. Dinamica factorilor meteorologici în ultimii 40 de ani 
 

În comparaţie cu culturile anuale, la care strategiile de adaptare pot fi aplicate relativ 
rapid prin introducerea unor specii şi soiuri adaptate sau prin utilizarea unor rotaţii scurte, 
plantarea sau modificarea unei livezi necesită luarea în considerare a unor studii de impact pe 
perioade mari de timp. Adaptarea plantaţiilor pomicole la schimbările climatice durează mult 
şi necesită investiţii pe termen lung. Rezultatele economice nu apar decât după 3-6 ani, iar 
recuperarea capitalului chiar după 25 de ani. Iată de ce cercetările privind impactul 
schimbărilor climatice asupra plantaţiilor sunt foarte urgente şi necesare.  

Schimbările care se aşteaptă în regimul climatic din România se încadrează în 
contextul global, însă cu particularităţi specifice regiunii geografice în care aceasta este 
situată. În comparaţie cu nord-vestul Europei, spre exemplu, unde încălzirea cea mai 
pronunţată se aşteaptă în timpul iernii, pentru România, se preconizează că încălzirea va fi 
mai pronunţată în timpul verii. După cele mai recente estimări prezentate în cel de-al patrulea 
raport al Comitetului Internaţional pentru Schimbări Climatice IPCC (2007), din media pe 
ansamblu a modelelor globale, faţă de perioada de referinţă 1980-1990, în România se 
aşteaptă aceeaşi încălzire medie anuală ca cea de la nivelul întregii Europe, cu diferenţe mai 
mici în primele decenii ale secolului XXI şi mai mari spre sfârşitul acestuia, şi anume: cu 0,5 
până la 1,5°C pentru perioada 2020-2029 şi cu 2 până la 5°C pentru perioada 2029-2099, 
după cel mai optimist sau cel mai pesimist scenariu. Din punct de vedere pluviometric, peste 
90% din modelele prezentate în raport, prognozează pentru perioada 2090-2099 secete 
pronunţate în timpul verii în zona României, în special în sudul şi sud-estul ţării. 

După alte scenarii pentru schimbări climatice, prezentate în cadrul proiectului 
european ACCRET, şi generate de modelul climatic HadCM3, pentru perioada 2031-2060, în 
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climatul României se vor produce următoarele schimbări majore: creşterea temperaturii medii 
anuale cu 2 până la 3°C, a temperaturii de primăvară şi iarnă cu 1-2°C, a celei de vară cu 4°C 
şi a toamnei cu 1,5-2°C; numărul de zile cu temperatura maximă peste 30°C, într-un an va 
creşte cu 20, iar a celor peste 35°C cu 15 zile; numărul de nopţi cu temperatura minimă sub 
0°C, într-un an va scădea cu 7 până la 14, însă cantitatea anuală de precipitaţii va scădea 
nesemnificativ (sub 5%). 

În raportul special al Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007, capitolul care 
se referă la culturile perene, se preciza că presupunând că variabilitatea climatica nu va creşte 
pe viitor, temperaturile mai ridicate de la sfârşitul iernii şi începutul primăverii vor grăbi 
stadiile de dezvoltare. În ceea ce priveşte pomii, ne-am putea aştepta la o dezmugurire mai 
timpurie, cum mai timpurii vor fi şi fenofazele următoare. Pe de altă parte, temperaturile mai 
ridicate ar putea afecta calitatea florilor speciilor de zone răcoroase şi astfel, s-ar reduce 
producţia. Deasemenea, temperaturile ridicate din perioada de vară şi lipsa apei din sol, ar 
putea influenţa negativ calitatea fructelor.  

Cercetări anterioare au arătat că impactul schimbărilor climatice asupra speciilor 
pomicole se face deja simţit. De exemplu, până la sfârşitul anilor 1990, înflorirea pomilor în 
Germania a avansat cu câteva zile (Chmielewski et al., 2004 şi 2005). Sezonul de vegetaţie 
din Europa s-a prelungit cu 10 zile în ultimii 10 ani (Chmielewski and Rotzer, 2002). Datorită 
înfloririi timpurii a pomilor, în unele regiuni ale Europei a crescut riscul apariţiei pagubelor 
datorate îngheţurilor târzii (Anconelli et al., 2004; Sunley et al., 2006; Legave and Clauzel, 
2006; Legave et al., 2008; Chiţu et al., 2004 şi 2008; Gunta et al., 2009), dar şi al dereglării 
proceselor de polenizare şi legare a fructelor (Zavalloni et al., 2006).  

Având în vedere variaţia accentuată din ultimii ani a factorilor meteorologici şi a 
dinamicii fenologice în unele parcele din cadrul plantaţiilor Institutului de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni şi din alte plantaţii din judeţul Argeş s-a întreprins 
un studiu privind intensitatea şi durata implicării factorilor meteorologici asupra proceselor de 
creştere şi fructificare din plantaţii. 
 Studiile s-au desfăşurat în plantaţiile pe rod ale Institutului de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Pomicultură Piteşti, Mărăcineni, şi ale fermelor de producţie, la speciile măr, prun, 
cireş, vişin, cais şi piersic. Sistemul de întreţinere a solului a fost înierbat pe interval şi „ogor 
negru” pe rândul de pomi. Distanţele de plantare au variat mai ales în funcţie de specie între 
4-6 m între rânduri şi 3-5 m între pomi pe rând. Datele meteorologice zilnice (temperatura 
medie - TMED, maximă - TMAX şi minimă - TMIN a aerului, amplitudinea termică zilnică - 
AMPL, durata de strălucire a soarelui - ORES, precipitaţiile – PREC şi deficitul pluviometric 
- DEF, care constituie diferenţa dintre evapotranspiraţia potenţială de referinţă, calculată cu 
ajutorul ecuaţiilor Penman – Monteith şi precipitaţii) au fost înregistrate la staţia 
meteorologică proprie a I.C.D.P. Piteşti, Mărăcineni, aflată în apropierea câmpurilor 
experimentale. 

Datele meteorologice ale anilor 2008-2009 au fost comparate cu o bază de date stocată 
în MS Office Excel, constituită din 40 de ani (1969-2009) de valori zilnice ale parametrilor 
meteorologici. Pentru a oferi mai multă consistenţă din punct de vedere statistic interpretărilor 
din lucrare, s-a testat funcţia de densitate a probabilităţii (distribuţia valorilor medii zilnice în 
jurul mediei lunare, sau a mediilor lunare specifice fiecărui an în jurul valorilor medii 
multianuale ale aceleiaşi luni). În acest scop s-au utilizat teste statistice specializate Shapiro-
Wilk şi D’Agostino, din programul de analiză statistică SPSS 14.0. După acceptarea 
normalităţii distribuţiei, în locul valorilor parametrilor meteorologici s-a folosit în studiu 
probabilitatea de apariţie a acestora, datorită sporului informaţional adus de continua 
comparare cu întregul set de valori. S-au calculat probabilităţile de apariţie ale valorilor medii, 
lunare şi anuale folosind funcţia NORMDIST din Microsoft Office Excel 2007.  
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 Dacă acestea sunt previziunile pe termen lung ale organizaţiilor meteorologice 
mondiale, am verificat, bazându-ne pe datele avute la dispoziţie (41 ani, 1969-2009), tendinţa 
evoluţiei celor mai importanţi indicatori meteorologici de la Mărăcineni, Argeş. Analizând 
dinamica probabilităţii TMED anuale ale aerului, a TMAX şi a TMIN (fig. 29), alura curbelor 
polinomiale de gradul 5 ne îndreptăţeşte să afirmăm că s-a manifestat o tendinţă clară 
(asigurată statistic) de încălzire a vremii.  
 

 
Figura 29. Probabilitatea înregistrării unor valori medii anuale ale TMED, TMAX şi TMIN, 

egale sau mai reduse decât cele realizate în intervalul 1969 - 2009, la Mărăcineni-Argeş 
 

Toţi coeficienţii de determinare ai curbelor de regresie sunt asiguraţi statistic, 
probabilitatea erorii fiind mai redusă decât 0,001: R2=0,5052*** pentru TMED, 
R2=0,2698*** pentru TMAX şi R2=0,4769*** pentru TMIN. Începând cu anul 1998 
probabilitatea apariţiei unor valori medii anuale ale TMED şi TMIN sub valorile anilor 
respectivi, nu au mai coborât sub 60%, în ultimii 3 ani situându-se peste valoarea de 80%.  
 Aceeaşi tendinţă de creştere a valorilor în funcţie de timp s-a evidenţiat şi în cazul 
ORES (R2=0,2063**) şi a DEF mediu annual (R2=0,1371**, fig. 30). În acelaşi timp se 
manifestă şi o tendinţă semnificativă de reducere a cantităţii de PREC (R2=0,1076*).  

Oscilaţia valorilor medii anuale ale indicatorilor meteorologici exprimă a tendinţă 
generală a climatului, însă, pentru a analiza impactul acetora asupra creşterii şi fructificării 
pomilor a fost necesar să analizăm valorile lunare, deoarece în cursul sezonului de vegetaţie 
sensibilitatea diferitelor procese ale ciclului annual este diferită. În tabelul 4 şi 5 se prezintă 
intensitatea dependenţei valorilor meteorologice medii lunare şi respectiv a abaterilor standard 
ale valorilor zilnice faţă de media lunară (TMED, TMAX, TMIN, AMPL, ORES şi PREC) de 
dinamica temporală. Deşi am verificat nivelul corelaţiilor pentru toate lunile anului, în tabele 
nu am prezentat decât valorile coeficienţilor de corelaţie simpli, semnificativi din punct de 
vedere statistic. 
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Figura 30. Probabilitatea înregistrării unor medii anuale ale ORES, PREC şi DEF, egale sau 

mai reduse decât cele realizate în intervalul 1969 - 2009, la Mărăcineni-Argeş 
 

După cum se poate observa din tabelul 4, în lunile aprilie, mai, noiembrie şi 
decembrie, mediile lunare nu sunt influenţate de variaţia indusă de timp (1969-2009). În luna 
ianuarie ORES tinde să crească (r=0,332*), efectul asupra dinamicii fenologice fiind redus 
deoarece până la mijlocul lunii pomii se află în repausul profund. Dintre cele trei luni 
hotărâtoare pentru pornirea în vegetaţie a pomilor (februarie, martie şi aprilie), februarie a fost 
luna care resimte cele mai mari schimbări (tabelele nr. 4 şi 5 şi figura 31). Atât TMAX 
(r=0,331*) cât şi AMPL (r=0,426**) şi ORES (r=0,464**) au prezentat o tendinţă de creştere, 
ceea ce va determina, pe viitor, o pornire mai timpurie în vegetaţie. Dacă la această tendinţă 
se adaugă şi creşterea abaterii standard a valorilor zilnice ale TMAX faţă de media lunară, 
efectul de scădere a rezistenţei organelor pomilor la îngheţurile târzii poate fi subtanţial, aşa 
cum a prezentat Chiţu et al., 2004, chiar atunci când vorbim despre specii pomicole bine 
adaptate climatului autohton, cum este prunul. Tot îngrijorătoare este şi creşterea AMPL în 
luna martie (r=0,33*), care poate contribui la mărirea probabilităţii de afectare a organelor 
florale prin acţiunea îngheţurilor târzii.  

 
Tabelul 4. Intensitatea corelaţiei dintre valorile medii lunare ale unor parametri 

meteorologici şi anii de studiu (coeficienţii de corelaţie simpli, 1969-2009) 

Luna 
Temperatura 

medie a aerului 
Temperatura 

maximă a aerului 
Temperatura 

minimă a aerului
Amplitudinea termică

 medie diurnă 
Durata de strălucire 

 a soarelui 
Precipitaţii 
atmosferice 

I     0,332*  
II  0,331*  0,426** 0,464**  
III    0,331*  0,303* 
VI 0,436** 0,396** 0,307*  0,319*  
VII 0,607*** 0,586*** 0,373* 0,301*   
VIII 0,559*** 0,398** 0,520***    
IX     -0,351*  
X 0,545***  0,473**    
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 O consecinţă, statistic asigurată, a acestor schimbări climatice se poate remarca în 
figura 32. Dacă în urmă cu 40 de ani soiul de prun românesc Tuleu gras îşi începea perioada 
de vegetaţie, prin umflarea mugurilor de rod, la începutul lunii aprilie, acum aceeaşi fenofază 
se declanşează, în medie, în jurul datei de 14 martie (R2=0,3158**). Demn de remarcat este şi 
faptul că se produce şi o grupare a valorilor zilnice ale ORES din lunile martie, aprilie şi mai 
în jurul mediei lunare (tabelul 5). Ca urmare pomii, porniţi de obicei în vegetaţie în această 
perioadă, devin foarte sensibili la acţiunea unor îngheţurilor târzii, survenite brusc.  

 
Tabelul 5. Intensitatea corelaţiei dintre abaterile standard ale valorilor zilnice faţă de 

media lunară a unor parametri meteorologici şi anii de studiu 
(coeficienţi de corelaţie simpli, 1969-2009) 

Luna 
Temperatura  

medie a aerului 
Temperatura  

maximă a aerului 
Temperatura  

minimă a aerului
Amplitudinea termică

 medie diurnă 
Durata de strălucire 

 a soarelui 
Precipitaţii 
atmosferice 

II   0,375*         
III   -0,306*     -0,476**   
IV       -0,339* -0,377*   
V     0,324*   -0,493***   
VI         -0,318*   
VII         -0,386*   
X         -0,378*   

XII       -0,324* 0,301*   

  
Intervalul din an, care în ultima perioadă de timp, înregistrează cele mai mari anomalii 

meteorologice este reprezentat de lunile iunie, iulie şi august. În acest interval se înregistrează 
cele mai strânse corelaţii dintre timp şi factorii meteorologici. Astfel, în luna iulie, se 
semnalează cea mai evidentă creştere a TMED (r=0,607***), dar şi a TMAX (r=0,586***), a 
TMIN (r=0,373*) şi a AMPL (r=0,301*). Începând cu anul 1998 (figura 5), nu au mai existat 
valori ale temperaturii medii a aerului sub media multianuală (TMED=20,3°C). Panta cea mai 
accentuată a creşterii temperaturii s-a înregistrat însă, în luna august (figura 34), favorizată 
fiind şi de ridicarea rapidă a valorilor TMIN (r=0,520***). Şi până acum temperaturile acestui 
interval erau mai ridicate decât optimul fotosintetic al multor specii de pomi (exemplu mărul 
cu 19°C). Foarte aproape de cele trei luni de vară s-a situat şi luna octombrie prin creşterea 
continuă a TMED (r=0,545***) şi a TMIN (r=0,473**).  

Dacă creşterea temperaturilor în lunile de vară influenţa mai degrabă negativ procesele 
de creştere şi fructificare ale pomilor, prin blocarea fotosintezei a perioadă mare din zi, 
încălzirea lunii octombrie favorizează prelungirea sezonului de vegetaţie şi acumularea unor 
cantităţi suplimentare de hidraţi de carbon. 

Aceştia sunt utilizaţi de plante pentru creşterea rezistenţei la ger şi la îngheţurile târzii, 
dar şi pentru pornirea în vegetaţie, înflorire, polenizare, fecundare şi chiar pentru legarea 
iniţială a fructelor. 
 În acest context, al modificărilor factorilor meteorologici descrise pentru arealul 
Mărăcineni, Argeş, o zonă care în trecut reprezenta una dintre cele mai favorabile 
amplasamente pentru cultura pomilor din România, s-a remarcat în ultimii ani creşterea 
frecvenţei dăunărilor provocate de îngheţurile târzii.  
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Figura 31 - Probabilitatea înregistrării unor medii ale parametrilor meteorologici ai lunii 

februarie, egale sau mai reduse decât cele realizate în intervalul 1969-2009,  
la Mărăcineni-Argeş 

 

 
Figura 32 - Dinamica fenologică multianuală a soiului de prun Tuleu gras la Mărăcineni, 

Argeş 
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Figura 33 - Probabilitatea înregistrării unor medii ale TMED, TMAX şi TMIN ai lunii iulie, 

egale sau mai reduse decât cele realizate în intervalul 1969-2009 la Mărăcineni 
 

 
Figura 34 - Probabilitatea înregistrării unor medii ale TMED, TMAX şi TMIN ai lunii august, 

egale sau mai reduse decât cele realizate în intervalul 1969-2009 la Mărăcineni 
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3.3.2.2. Efectul oscilaţiilor termice ale lunii februarie 2004 asupra plantaţiilor 
pomicole 

 
Astfel în toamna anului 2003, condiţiile meteorologice din perioada pregătirii pomilor 

pentru repausul fiziologic obligatoriu (noiembrie) nu au fost favorabile (temperatură scăzută, 
amplitudine termică şi insolaţie redusă, precipitaţii şi umiditate atmosferică ridicate). 

A urmat apoi, o perioadă de repaus normală din punct de vedere meteorologic (lunile 
noiembrie, decembrie 2003 şi ianuarie 2004). Analizând, în continuare, valorile medii lunare 
ale celor cinci parametrii meteorologici specifici lunii februarie, constatăm că nici aceştia nu 
s-au abătut semnificativ de la valorile normale. Şi totuşi figurile nr. 4, 5 şi 6 ne prezintă, la 
sfârşitul lunii februarie 2004, o situaţie dramatică: pierderi de muguri de rod la speciile cais şi 
piersic de peste 98% şi la prun, la majoritatea soiurilor de peste 70%. La specia piersic s-au 
înregistrat, în plus şi pierderi însemnate de muguri vegetativi. Cel mai sensibil s-a dovedit a fi 
soiul Redskin (97 – 100% muguri vegetativi afectaţi de îngheţ), urmat de Nectared 1 şi 
Redhaven. În majoritatea cazurilor procentul de muguri afectaţi a fost mai mare la baza 
coroanelor (treimea inferioară) faţă de treimea superioară a acestora. 

Probabilităţile de apariţie, în prima şi respectiv a doua pentadă a unor temperaturi 
medii zilnice mai ridicate decât cele înregistrate în acele zile au fost de sub 1% (0,9% pe 5 şi 
7 februarie şi 0,1% pe 6 februarie). Frecvenţa apariţiei unor valori ale temperaturii medii a 
aerului superioare celor înregistrate între 5 şi 7 februarie, este mai mică decât o dată la 100 de 
ani. Pe data de 6 februarie s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură medie a aerului din 
pentada a doua din ultimii 41 de ani (12,9°C), temperatura maximă a aerului ajungând la 
18,3°C pe 6 şi la 18,6°C pe 7 februarie. Aceste temperaturi foarte ridicate, deşi nu au provocat 
umflarea mugurilor de rod la cele trei specii studiate, au provocat scăderea rezistenţei la ger a 
pomilor. 

Pentru a afla cauza îngheţării, aproape complete a mugurilor de rod la cele trei specii, 
dintre care una – prunul cu certe însuşiri de adaptabilitate la climatul României, vom analiza 
valorile zilnice ale parametrilor meteorologici din luna februarie 2004 (figura nr. 35). 

 

 
Figura 35 - Probabilitatea apariţiei unor valori zilnice mai mici decât cele înregistrate în luna 

februarie 2004, la Mărăcineni-Argeş (1969-2009) 
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 În partea de sus a graficului am calculat probabilitatea de a se înregistra valori ale 
temperaturii medii a aerului, amplitudinii termice zilnice şi duratei de strălucire a soarelui mai 
mici decât cele apărute în luna februarie 2004. Se poate observa cu uşurinţă oscilaţia de 
excepţie a celor trei parametrii meteorologici analizaţi. În zilele de 5, 6 şi 7 februarie 
temperaturile medii ale aerului au fost excepţional de ridicate pentru această perioadă a 
anului. Probabilităţile de apariţie, în prima şi respectiv a doua pentadă a unor temperaturi 
medii zilnice mai ridicate decât cele înregistrate în aceste zile au fost de sub 1% (0,9% pe 5 şi 
7 februarie şi 0,1% pe 6 februarie). Frecvenţa apariţiei unor valori ale temperaturii medii a 
aerului superioare celor înregistrate între 5 şi 7 februarie, este mai mică decât o dată la 100 de 
ani. Pe data de 6 februarie s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură medie a aerului din 
pentada a doua din ultimii 35 de ani (12,9°C), temperatura maximă a aerului ajungând la 
18,3°C pe 6 şi la 18,6°C pe 7 februarie. Aceste temperaturi foarte ridicate, deşi nu au provocat 
umflarea mugurilor de rod la cele trei specii studiate, au provocat scăderea rezistenţei la ger a 
pomilor.  

La un interval de numai 6 – 7 zile, pe 13 februarie temperaturile medii ale aerului au 
scăzut la -13,4°C (probabilitatea de a se înregistra valori mai scăzute, în pentada a treia, fiind 
doar de 0,3%), iar cele minime la -21,7°C (probabilitatea apariţiei unor valori inferioare de 
0,1%). Temperaturile deosebit de coborâte au intervenit pe fondul unor contraste termice 
zilnice deosebit de ridicate (18°C pe 13 februarie, P = 97,8%) şi al unei durate mari de 
strălucire a soarelui (9,7 ore, P = 98%). Perioada de timp existentă între cele două evenimente 
termice excepţionale fiind foarte scurtă, pomii nu au mai reuşit să-şi adapteze mecanismele de 
apărare împotriva acţiunii îngheţurilor. Îngheţarea în masă (procente cuprinse între 67 şi 
100%) a mugurilor de rod la specia prun, înainte de declanşarea umflării acestora este un 
fenomen foarte rar, care nu a mai fost semnalat până acum în România. Ca urmare a acestui 
fenomen întreaga producţie de fructe din fermele ICDP Piteşti, Mărăcineni a fost 
compromisă. 

 

 
Figura 36 - Procentul de muguri afectaţi de ger în luna februarie, la unele soiuri de cais şi de 

piersic (Mărăcineni, 2004) 
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Tendinţa accentuată, globală de încălzire a planetei, întreruperea evoluţiei ciclice a 
fenomenelor meteorologice, precum şi apariţia unor fenomene nemaiîntâlnite până la ora 
actuală la specii bine adaptate condiţiilor climatice din România, cum este şi cel semnalat în 
lucrarea de faţă, ar trebui să constituie motive de îngrijorare pentru specialiştii din 
pomicultură. Este momentul unei reorientări a obiectivelor în domeniul ecologiei speciilor 
pomicole, prin focalizarea atenţiei spre reluarea sau intensificarea lucrărilor de zonare 
climatică cu ajutorul programelor de simulare pe calculator. Tendinţa este bine conturată şi 
susţinută din punct de vedere financiar pe plan mondial. 

 

 
Figura 37 - Procentul de muguri de prun, din cele mai răspândite soiuri, afectaţi de gerul din 

luna februarie 2004, în câteva localităţi din judeţul Argeş 
 

  
Figura 38 - Cicatrice rămasă după căderea mugurilor şi mugure florifer de piersic afectat de 

îngheţurile din 13 februarie 2004 
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3.3.2.3. Efectul regimului hidric anormal al anilor 2005-2007 asupra plantaţiilor 
pomicole 

 
În intervalul 2005-2007, rădăcinile pomilor au avut de suportat trei ani cu variaţii 

excepţionale ale regimului hidric pe intervale lungi: o perioadă de 10 luni (iulie 2005 – aprilie 
2006) cu un excedent pluviometric de 654 mm (de aproape şase ori mai mare decât 
excedentul normal de 112 mm), urmată de un deficit pluviometric minor în 2006 (90 mm, mai 
– august 2006) şi de unul major de 407 mm, în intervalul octombrie 2006- iulie 2007 (de 
aproape trei ori mai mare decât deficitul normal de 142 mm).  

Aceste fenomene au afectat mai ales speciile cu sistem radicular sensibil la asfixia 
radiculară. Cel mai mult a suferit cireşul care, din cauza excesului de umiditate a pierdut în 
vara anului 2005 mare parte din sistemul radicular, ajungând să piară un număr mare de pomi 
în primăvara anului 2006 (sau să manifeste fenomene de ofilire prelungite). Cei care nu au 
pierit şi-au refăcut lent şi parţial sistemul radicular în vara şi toamna anului 2006 şi s-au 
confruntat cu perioada de secetă accentuată din anul 2007. În aceste condiţii rezervele de 
glucide hidrolizabile ale cireşului din toamna anului 2007, au fost reduse şi au favorizat, aşa 
cum vom vedea mai târziu, afectarea organelor florale prin acţiunea îngheţului târziu din 27 
martie 2008. 

Pentru raportarea particularităţilor intervalului analizat, la valorile normale, am 
prezentat figura 1 şi 2 care cuprinde evoluţia lunară în ultimii 36 şi respectiv 41 de ani a 
temperaturii medii a aerului, a precipitaţiilor şi a evapotranspiraţiei potenţiale de referinţă 
Penman - Monteith (ETo-PM), calculată cu programul specializat Instat+ versiunea 3.036. În 
această climadiagramă în partea stângă sunt înscrise de sus în jos următoarele valori: 
temperatura maximă absolută, temperatura medie a maximelor lunii celei mai calde, 
amplitudinea termică medie zilnică pe parcursul întregului an, temperatura medie a minimelor 
a lunii celei mai reci şi temperatura minimă absolută, toate valorile fiind exprimate în °C. 

 

 
Figura 39 - Climadiagramă adaptată după Walter (1974), privind normala 1969-2009 
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Figura 40. Climadiagrama anului agricol 2004-2005 

 

 
Figura 41- Climadiagrama anului agricol 2005 – 2006 
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Figura 42. Climadiagrama anului agricol 2006 - 2007 

 
3.3.2.4. Influenţa deficitului pluviometric din perioada octombrie 2006 – iulie 

2007 asupra plantaţiilor pomicole  
 

Atât luna noiembrie, decembrie cât şi ianuarie 2006 se pot caracteriza ca fiind foarte 
calde şi uscate. Temperaturi mai ridicate, în aer, decât în lunile analizate nu se pot întâlni 
decât o dată la 8-9 ani, iar la suprafaţa solului odată la 12-14 ani. De asemenea valori mai 
căzute ale precipitaţiilor lunare pot apărea doar o dată la 15 ani în luna noiembrie (3,7 mm 
fată de 46,5 mm, normala) şi o dată la 6 ani în luna decembrie. Aceste abateri însemnate de la 
valorile multianuale specifice lunilor în care pomii se află în repaus profund, nu pot influenţa 
pornirea mai timpurie în vegetaţie a pomilor, dar îi menţin pe aceştia într-o stare mai redusă 
de călire şi într-un permanent pericol de a fi afectaţi de gerurile apărute brusc (temperaturi sub 
-15°C înregistrate într-un interval de 6-8 zile).  

Astfel de temperaturi scăzute au apărut în luna februarie la Fălticeni (-25°C) şi la Iaşi 
(-20,5°C) provocând vătămări ale mugurilor de rod (aflaţi în stare de repaus vegetativ) 
cuprinse între 62 şi 92% la speciile cais, piersic, cireş, vişin şi prun. De asemenea foarte 
afectat a fost nucul la Iaşi unii pomi uscându-se complet.  

Februarie, prima lună din sezonul de vegetaţie care influenţează semnificativ ieşirea 
pomilor din repausul fiziologic, a fost tot caldă (doar în 11% din cazuri temperatura medie a 
aerului de 3,3°C putând fi depăşită – 0,1°C normala).  

Luna martie s-a apropiat în general de valorile normale, dar a rămas caldă şi s-a 
înregistrat în toată ţara o depăşire a valorilor normale ale precipitaţiilor, dar care nu a reuşit să 
compenseze deficitul pluviometric acumulat din toamnă şi iarnă. 

Luna aprilie s-a îndepărtat cel mai mult de la valorile normale probabilitatea de a se 
înregistra la Piteşti valori mai mari ale duratei de strălucire a soarelui şi amplitudinii termice 
şi mai mici decât ale umidităţii atmosferice şi precipitaţiilor fiind mai redusă decât o dată la 
100 de ani. Astfel, la Piteşti, amplitudinea termică medie zilnică a fost de 15,7°C faţă de 



 71

12,1°C normala, iar durata de strălucire a soarelui a fost de 284,6 ore faţă de 183,4 ore, 
normala, în ambele cazuri probabilitatea de înregistrare a unor valori superioare fiind de doar 
0,1%.  

Umiditatea medie a aerului a avut valori foarte reduse (58,9% faţă de 69,9%, normala) 
probabilitatea de repetare a unor valori inferioare fiind de o dată la 140 de ani. Şi cantitatea de 
precipitaţii a fost scăzută (2,9 mm) faţă de 56,2 mm cât reprezintă normala, probabilitatea de 
înregistrare a unor valori inferioare fiind de doar 2,9% (o dată la 34 de ani vreme mai uscată). 
În aceste condiţii deficitul pluviometric a fost excepţional: 82,9 mm faţă de 6,5 mm cât 
reprezintă normala (probabilitatea de înregistrare a unor valori superioare fiind de 0,8%, odată 
la 125 ani).  

O cantitate forte redusă de precipitaţii s-a înregistrat şi în diferite localităţi din ţară 
media abaterii faţă de normală (50,4 mm) fiind de 35,2 mm (figura 43).  

 

 

 
Figura 43 - Abaterea cantităţilor de precipitaţii şi a temperaturilor lunare ale aerului faţă de 

normală pe intervalul 1 octombrie 2006 – 30 aprilie 2007; a) pe localităţi, b) pe luni 
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Aceste condiţii au influenţat negativ polenizarea florilor la toate speciile care au 
înflorit în această perioadă (uscarea stigmatelor nu a permis fixarea şi germinarea polenului) 
şi apoi fecundarea şi legarea iniţială la toate speciile pomicole şi în toate zonele ţării, datorită 
lipsei de apă din plante, întreţinută de seceta din sol. Pe de altă parte, temperaturile scăzute 
înregistrate la începutul lunii mai la Fălticeni (-3,2°C pe 2 mai) au produs distrugeri ale 
florilor la specia măr şi păr, aflate la înflorirea deplină, cuprinse între 44 – 95%. 

Analizând figura 44 constatăm deficitul însemnat de precipitaţii din intervalul 
octombrie-aprilie din toate localităţile (de la 35 mm la Fălticeni şi 42 mm la Cluj, la 222 mm 
la Tg. Jiu, 188 la Voineşti şi 150 mm la Piteşti), excepţie făcând Bistriţa care înregistrează un 
excedent faţă de valorile normale de 59 mm. În aceste condiţii specialiştii din staţiuni au 
estimat o diminuare a producţiei de fructe prin afectarea legării iniţiale datorită secetei 
prelungite de 20-30% la toate speciile pomicole. 

S-a impus aplicarea unor măsuri urgente de reducere a pierderilor de apă din sol prin 
cosirea repetată a ierburilor, combaterea buruienilor şi mai ales irigarea culturilor. Situaţia 
este critică, pe termen lung, mai ales pentru speciile pomicole cu înrădăcinare profundă care 
nu au la dispoziţie decât cantităţi mici de apă, datorită precipitaţiilor scăzute din perioada de 
acumulare din zăpezile din toamnă şi iarnă şi care nu au şanse mari ca din precipitaţiile 
repetate, dar reduse cantitativ, faţă de evapotranspiraţia potenţială din vară, apa să pătrundă în 
straturile profunde.  
 La Piteşti pe parcursul perioadei de repaus umiditatea din sol, la 30 cm adâncime, a 
rămas scăzută, potenţialul apei în sol menţinându-de între 50 şi 70 kPa (figura 5). Situaţia s-a 
ameliorat doar pe parcursul celor două săptămâni care au urmat precipitaţiilor din luna martie 
(pe 23-24 martie, au căzut 48,8 mm, care au coborât sucţiunea solului la valori optime, 10-15 
kPa), dar în prima şi a doua decadă a lunii mai, potenţialul apei din sol s-a ridicat la peste 100 
kPa (sucţiune de peste 1 atmosferă), datorită temperaturilor ridicate înregistrate în această 
lună şi a precipitaţiilor reduse (40,9 mm fată de 78,9 mm). După 20 mai regimul pluviometric 
s-a ameliorat, potenţialul apei în sol coborând sub 20 kPa, dar numai în primii 30 cm de la 
suprafaţa solului. 
 

 
Figura 44 - Potenţialul apei solului (kPa) la Piteşti în anul 2007 
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La mijlocul lunii mai deficitul de apă din sol depăşise la Piteşti 150 mm (figura 6), 
creându-se condiţii complet nefavorabile pentru faza de multiplicare celulară a fructelor şi 
favorizându-se căderea fiziologică a fructelor din primele valuri (15-25 mai). 
 

 
Figura 45 - Deficitul pluviometric (mm) al intervalului martie – iunie 2009, la Piteşti 

 
 În tabelul 1 se prezintă valorile cantităţilor de precipitaţii, temperaturile medii şi 
maxime ale aerului în intervalul 1 mai – 20 iunie 2007, la câteva SCDP-uri, conparate cu 
valorile normale. La staţiunile Băneasa şi Constanţa s-au resimţit şi în acest interval efectele 
negative ale secetei prin căderea fiziologică accentuată la speciile cais, piersic şi măr, iar 
producţia la căpşuni a fost intens diminuată datorită lipsei de apă din sol în faza de creştere a 
acestora.  
 

Tabelul 6. Cantitatea de precipitaţii, temperaturile medii şi maxime ale aerului în 
intervalul 1 mai – 20 iunie 2007, la câteva SCDP-uri 

Luna Localitatea 

Suma lunară a 
precipitaţiilor 

atmosferice (mm) 

Temperatura 
medie a aerului 

(°C) 

Număr zile cu 
temperatura 

maximă 
> 32 °C 

2007 Normala 2007 Normala 2007 

Mai 2007 

Băneasa 41,8 65,5 18,6 16,7 0 
Bistriţa 125,6 74,7 16,6 14,3 0 

Constanţa 15,0 37,9 17,0 15,3 0 
Geoagiu 81,2 52,1 18,0 15,5 1 
Tg. Jiu 86,8 81,3 19,2 16,8 0 

1-20 iunie 
2007 

Băneasa 20,0 91,1 25,4 20,3 9 
Bistriţa 35,0 94,4 19,7 17,4 3 

Constanţa 4,0 53,5 22,6 19,8 2 
Geoagiu 55,4 84,6 20,7 19,0 2 
Tg. Jiu 38,2 88,5 21,3 19,4 1 
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3.3.2.5. Efectul îngheţurilor târzii din luna martie 2008 asupra plantaţiilor 
pomicole 

 
Astfel, în anul 2008, după temperaturile ridicate ale lunilor februarie şi martie, care au 

grăbit pornirea pomilor în vegetaţie în pentada a şasea a lunii martie au apărut temperaturi 
minime foarte coborâte care au culminat cu valoarea de -5,6°C din dimineaţa zilei de 27 
martie. Media minimelor aerului nu a înregistrat decât 0,1°C, probabilitatea de înregistrare a 
unor valori mai reduse fiind de doar 15% pentru valorile pentadale şi de numai 1% pentru 
valorile minime zilnice (odată la 100 de ani).  

În seara de 26, noaptea şi dimineaţa zilei de 27 martie (figura 46), temperatura aerului 
a scăzut brusc timp de 12 ore sub 0°C şi 6 ore sub -4°C. Coborârea bruscă a temperaturii 
minime a aerului s-a produs după trei zile cu temperaturi medii şi maxime foarte ridicate (P 
zilnice>85%) pentru această perioadă (maxima pe 23 martie a fost de 19°C, pe 24 de 19,1°C 
iar pe 25 de 17,6°C), cu insolaţie intensă şi umidităţi atmosferice foarte scăzute (P zilnică=3-
4%).  

Deşi soiurile de cireş nu erau înflorite (dezmugurire avansată), totuşi ovulele au fost 
afectate în masă: Lambert 86%, Boambe de Cotnari 97%, Daria 85%, Ponoare 89%, Rivan 
93%, Stella 95% şi Germersdorf 96%, producţia de cireşe a anului 2008 fiind practic 
compromisă la Piteşti - Mărăcineni. Mult mai slab au fost afectate soiurile de vişin: Ţarina 
33%, Oblacinska 51% şi Crişana 9%. 

 

 
Figura 46 - Evoluţia temperaturii şi a umidităţii relative a aerului (2 m), în seara zilei de 26 

martie 2008 şi dimineaţa zilei următoare la Mărăcineni, Argeş  
 
 

3.3.2.6. Efectul îngheţurilor târzii din aprilie 2009 asupra plantaţiilor pomicole 
 

În anul 2009, de această dată în luna aprilie un alt fenomen climatic a provocat 
pagube în plantaţiile de pomi din aproape întreaga ţară. Ca urmare a înregistrării unor 
temperaturi foarte coborâte (-3,4 până la -6,0°C) în ultima decadă a lunii aprilie 2009, în 
multe zone din ţară au apărut pagube provocate de acţiunea îngheţurilor târzii asupra florilor, 
fructelor tinere şi a lăstarilor majorităţii speciilor pomicole. Astfel, la Mărăcineni, temperatura 
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medie a aerului a urcat după data de 30 martie la peste 10°C în 20 de zile din 24 şi în 10 zile 
la peste 12°C. Temperatura maximă a aerului a urcat la peste 15°C în 21 de zile din 24 şi la 
peste 20°C în 11 zile, valoarea maximă fiind de 23,9°C. În acelaşi interval, temperaturile 
minime nu au mai coborât sub 1,2°C, iar în 9 zile din 24 au fost superioare valorii de 6°C. În 
noaptea de 23 aprilie la Mărăcineni, deşi temperatura în adăpostul meteorologic nu a scăzut 
decât până la -1,7°C, în afara adăpostului (senzorii pentru îngheţuri ai staţiei meteorologice 
automate METOS ice, PESSL Instruments), aceasta a coborât la -3,4°C la 2 m de la nivelul 
solului (figura 47). Ca urmare procentul de flori afectate a atins 95% la soiul Jonathan şi 
Golden Delicious (figura 49), 86% la Idared, între 60 şi 80% la soiurile de prun şi între 5 şi 
62% la căpşun. Au mai fost afectate fructele tinere de cireş, dar şi lăstarii de nuc.  

În figura 50, 51 prezentăm imagini privind modul de dăunare al organelor generative 
(inflorescenţe, flori), datorită acţiunii îngheţului târziu din data de 23 aprilie 2009. 

 

 
Figura 47 - Evoluţia temperaturii aerului în afara adăpostului şi în adăpost, a umidităţii 

relative şi a vântului în zilele de 23 şi 24 aprilie 2009 la Mărăcineni, Argeş 
 

 
Figura 48 - Compararea valorilor zilnice ale lunii aprilie 2009 cu normala prin intermediul 
probabilităţilor (săgeţile reprezintă perioada de înflorire a celor două specii la Mărăcineni, 

Argeş) 
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Figura 49 - Pagubele produse de îngheţurile târzii din 23-24 aprilie 2009 (Mărăcineni şi 
Colibaşi) 

 

   
 
 
 

   
 

Căpşun    Măr    Prun 
Figura 50 - Inflorescenţe, flori afectate de îngheţurile târzii din perioada 23-24 aprilie 2009 –

sus şi sănătoase – jos 
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lăstari de nuc fructe tinere de cireş flori de păr cu petalele 
scuturate 

Figura 51 - Inflorescenţe, flori afectate de îngheţurile târzii din perioada 23-24 aprilie 2009 –
sus şi sănătoase – jos 

 
Efectul gerurilor din lunile decembrie 2009 şi ianuarie 2010 asupra plantaţiilor 

pomicole 
Pregătirea pomilor pentru intrarea în perioada de repaus relativ a depins (în condiţiile 

în care starea de sănătate a aparatului foliar, în luna octombrie, a fost bună) de evoluţia 
factorilor meteorologici specifici lunii octombrie 2009. În 2009 pomii au avut o durată 
normală a perioadei de vegetaţie, prima brumă înregistrându-se pe 15 octombrie (data medie a 
primei brume la Mărăcineni, Argeş fiind 18 octombrie). Temperatura aerului în luna 
octombrie 2009 a fost mai ridicată faţă de normală (probabilitatea înregistrării unor valori mai 
reduse fiind de 79,8% pentru temperatura medie şi 89,5% pentru minimă): 6,5°C minima 
anului 2009 faţă de 4,8°C cât reprezintă normala. De asemenea durata de strălucire a soarelui 
a fost foarte redusă (probabilitate 2%), înregistrându-se numai 90,5 ore în luna octombrie, faţă 
de 165,6 ore cât reprezintă normala 1969-2009. În acelaşi timp cantitatea de precipitaţii şi 
umiditatea atmosferică au fost foarte ridicate (probabilitate 98% pentru precipitaţii – 147,8 
mm, faţă de 45,5 mm normala şi 95% probabilitate pentru umiditatea atmosferică).  
 Aceste condiţii meteorologice caracterizate printr-o intensitate redusă a luminii, 
amplitudini termice mici, temperaturi, precipitaţii şi umiditate ridicate, nu au fost favorabile 
pentru acumularea şi depozitarea hidraţilor de carbon în ţesuturile organelor multianuale ale 
pomilor (sistem radicular, trunchi, ramuri), prelungind vegetaţia şi influenţând negativ 
rezistenţa la gerurile din perioada de repaus profund. Perioada caldă şi puţin însorită a 
continuat şi în luna noiembrie, trecându-se apoi brusc la lunile de iarnă caracterizate în 



 78

general prin temperaturi maxime sub valorile normale şi mai bogate din puncte de vedere 
pluviometric.  
 Pe acest fundal mediu lunar au apărut două perioade cu temperaturi foarte coborâte: 
prima în zilele de 21 şi 22 decembrie 2009 (figurile 52 si 53), când pomii se aflau în perioada 
de repaus profund şi cea de-a doua în zilele de 25 şi 26 ianuarie (figurile 3 şi 4), la începutul 
perioadei de repaus facultativ. 

 În luna decembrie, după o primă jumătate a lunii cu temperaturi medii şi chiar minime 
ridicate (probabilitate de 93,6% în pentada a I-a şi de 94,6% în pentada a II-a pentru minime), 
umedă (probabilitate pentadală între 73 şi 95%) şi cu nebulozitate accentuată (probabilitate 
pentadală între 4,9 şi 9,6%), temperaturile minime au coborât brusc în data de 21 la -20°C la 
ora 8 în afara adăpostului meteorologic şi la -18°C în adăpost. Dacă Pe 20 decembrie la ora 
14, temperatura era pozitivă (1°C), la orele 23 cobora deja sub -10°C, pentru ca după ora 3 
noaptea (21 decembrie) să scadă sub -15°C şi să se menţină sub această valoare timp de 7 ore. 

 

 
Figura 52 - Evoluţia temperaturii aerului, umidităţii atmosferice şi a vitezei vântului în zilele 

de 21 şi 22 decembrie 2009 (Mărăcineni, Argeş) 
 

Şi în luna ianuarie 2010 evoluţia temperaturilor a fost asemănătoare. După o primă 
jumătate a lunii mai caldă decât în mod normal (probabilităţi ale temperaturilor minime de 
până la 95% şi în 9 zile din 20 de peste 80%), începând cu data de 21 ianuarie, temperaturile 
au coborât brusc şi s-au menţinut la acest nivel timp de 8 zile. Cea mai redusă valoare s-a 
semnalat pe 25 la ora 5 dimineaţa, când temperatura în afara adăpostului meteorologic a 
coborât la -23,9°C, fiind doar cu 0,5°C mai ridicată decât minima absolută a staţiei -24,4°C, 
iar în adăpost la -22,6°C (figura 2). În zilele de 25 şi 26 ianuarie temperatura aerului în afara 
adăpostului meteorologic s-a menţinut sub plafonul de -20°C timp de aproape 24 de ore. Dacă 
recordul de temperatură negativă din aer al staţiei nu a fost depăşit, acest lucru s-a întâmplat 
totuşi, pentru temperatura de la nivelul solului. Astfel pe 26 decembrie temperatura de la 
suprafaţa zăpezii a coborât la -25,5°C, cu 0,7°C mai jos decât recordul staţiei (1969-2010) din 
data de 5 ianuarie 1993 de -24,8°C. 
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Figura 53 - Evoluţia temperaturii aerului, umidităţii atmosferice şi a vitezei vântului în zilele 

de 25 şi 26 ianuarie 2010 (Mărăcineni, Argeş) 
 

 În aceste condiţii, soiurile s-au comportat diferit, în funcţie de informaţia lor genetică 
(Tabelul 7). 

 
Tabelul 7. Procentul de muguri floriferi afectaţi de ger, pe trei nivele ale coronei pomilor 

(ICDP Piteşti, Mărăcineni) 

Nr. 
crt. 

Soiul 
Treimea 

inferioară 
Repetiţia 1 

Treimea 
medie 

Repetiţia 2 

Treimea 
superioară 
Repetiţia 3 

Media Semnificaţia

1 Kordia 55 40 48 47,67 *** 
2 Rivan 7 3 2 4,0 ooo 
3 Ponoare 21 6 5 10,67 ooo 
4 Ferrovia 26 18 21 21,67 - 
5 Summit 27 25 24 25,34 - 
6 New Star 60 57 50 55,67 *** 
7 Decanca 76 70 73 73,0 *** 
8 Kristin 38 30 34 34,0 - 
9 Van 41 37 39 39,0 ** 
10 Viscount 27 25 29 27,0 - 
11 2D 28-31 40 30 35 35,0 * 
12 Superb 1 0 0 0,33 ooo 
13 Daria 21 17 19 19,0 oo 
14 Rubin 20 19 20 19,67 o 
15 Stella 10 5 9 8,0 ooo 
 Media    28,01  

 
Abatere 
standard 

   20,04  

 CV%    71,58  
DL 5% = 6,912; DL 1% = 9,318; DL 0,1% = 12,368 
 
  



 80

Gradul de afectare a variat în limite largi, de la 0,33% la soiul Superb la 73% la soiul 
Decanca. Acest lucru se explică în general, printr-o „cerinţă de frig” mai mică a cireşului 
pentru desăvârşirea proceselor biochimice şi fiziologice în perioada de repaus profund ceea ce 
face ca intrarea în repausul facultativ, când pomii devin receptivi la oscilaţiile de temperatură, 
să se facă mult mai devreme iar în particular, pentru unele soiuri, chiar la sfârşitul lunii 
decembrie (Budan, 2000). 
 Corelând însă, intensitatea mare a înfloritului cu procentul de afectare ireversibilă a 
mugurilor floriferi datorat unor accidente climatice, cercetări anterioare arată faptul că, în 
condiţii favorabile din punct de vedere meteorologic în perioada înfloritului şi a legării 
fructelor, diminuări ale volumului de producţie se înregistrează doar la valori de peste 30 – 
35% muguri pierduţi şi anume cu 2,0 – 2,5% pentru fiecare procent în plus, recolta fiind 
practic total compromisă din punct de vedere economic, când fenomenul afectează 75 – 80% 
din potenţialul de rod (Kolesnikov, 1975). 
 În aceste condiţii, la cireş soiul Decanca cu 73% muguri distruşi poate fi considerat ca 
fiind inadaptat condiţiilor climatice din România. 
 

Fig. 54. Secţiune longitudinală mugure 
florifer afectat de ger (soiul Decanca) 

Fig. 55. Secţiune transversală mugure florifer 
afectat de ger (soiul Decanca) 

 
 Soiurile Newstar şi Kordia rămân în atenţie, având totuşi un risc de pierdere parţială a 
recoltei de fructe în iernile cu geruri aspre. Cel mai puţin afectate au fost soiurile Superb 
(0,33%), Rivan (4%), Stella (8%) şi Ponoare (10,67%) care, sub acest aspect, pot fi 
considerate ca fiind adaptate condiţiilor agro-climatice ale zonei subcarpatice meridionale.  
 Soiurile Daria şi Rubin, ambele creaţii ale programului autohton de ameliorare genetică, 
confirmă încă o dată, faptul că selecţia lor s-a făcut corect, în condiţiile specifice ale mediului 
de cultură din România. 
 Soiurile Ferrovia, Summit,Viscount şi Kristin pot fi cultivate în România cu 
recomandarea acordării unei atenţii sporite la microzonarea lor şi de alegere a 
amplasamentelor cu risc scăzut de producere a unor geruri severe şi de acumulari de aer rece.  
  În tabelul 8 sunt prezentate pierderile de muguri de rod de la specia prun. 

Intrarea bruscă în perioada de iarnă fără o pregătire a pomilor pentru repaus, datorită 
condiţiilor meteorologice nefavorabile încheierii perioadei de vegetaţie din luna octombrie 
2009, (intensitate redusă a luminii, amplitudini termice mici, temperaturi, precipitaţii şi 
umiditate ridicate), au sensibilizat şi pomii tineri (anul doi de la plantare) din speciile cais şi 
piersic. În sudul judeţului Argeş, acolo unde plantaţiile s-au aflat în bătaia vânturilor reci şi 
puternice ale lunii ianuarie, temperaturile foarte coborâte ale intervalului 25-26 ianuarie (-
25,5°C, la suprafaţa stratului de zăpadă), au provocat pagube uriaşe la speciile cais şi piersic 
prin degerarea integrală a cambiului trunchiului pomilor (figurile 56, 57). 
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Tabelul 8. Rezistenţa la ger a mugurilor de rod de prun  
(3-4 martie 2010, ICDP Piteşti-Mărăcineni) 

Nr.  
crt. 

Soiul 
% muguri 

distruşi 
Diferențe față 

de medie 
Semnificația 

1 Kirke 29,67 +2,75 - 
2 H 12/9 19,67 -7,25 ooo 
3 Agen 49,67 +22,75 *** 
4 Oneida 17,00 -9,92 ooo 
5 Early Rivers 40,00 +13,08 *** 
6 Ruth Gerstetter 41,00 +14,08 *** 
7 Cacanska Ranna 32,66 +5,74 *** 
8 Cacanska Secer 21,67 -5,25 oo 
9 Vision 13,33 -13,59 ooo 
10 Cacanska Rodna 36,67 +9,75 *** 
11 Anna Spath 14,00 -12,92 ooo 
12 Valor 4,00 -22,92 ooo 
13 Satsuma 25,00 -1,92 - 
14 Tuleu gras 4,67 -22,25 ooo 
15 Pitestean 25,67 -1,25 - 
16 Carpatin 31,67 +4,75 ** 
17 Stanley 8,33 -18,59 ooo 
18 Dambovita 13,33 -13,59 ooo 
19 Tita 33,33 +6,41 *** 
20 Centear 35,00 +8,08 *** 
21 Pescarus 36,33 +9,41 *** 
22 Ialomita 22,33 -4,59 oo 
23 Record 42,00 +15,08 *** 
24 Sarmatic 6,33 -20,59 ooo 
25 Tuleu timpuriu 52,67 +25,75 *** 
26 Alina 44,00 +17,08 *** 
 Media 26,92 -  

 
În continuare, intervalul februarie – mai 2010 s-a apropiat mult de valorile normale de 

la Mărăcineni. În aceste condiţii procesele fiziologice de polenizare, fecundare, legare iniţială 
şi finală s-au produs în condiţii optime la toate speciile pomicole. Totuşi apariţia bruscă a 
temperaturilor foarte ridicate din a doua decadă a lunii iunie a provocat instalarea unui stres 
hidric accentuat al plantelor, chiar dacă rezervele de apă din sol sunt încă mari. 
Evapotranspiraţia potenţială cu valori foarte ridicate a stimulat procesul de transpiraţie al 
pomilor care au încă un procent mare de frunze tinere şi a provocat reducerea bruscă a 
cantităţilor de apă uşor accesibilă din zona sistemului radicular, făcând necesară 
suplimentarea rezervelor de apă din stratul superficial al solului la speciile altoite pe portaltoi 
de vigoare redusă. Neaplicarea acestei măsuri tehnologice va conduce la apariţia unui val de 
cădere a frunzelor spre sfârşitul celei de-a doua decade a lunii iunie. Pomii reacţionează astfel 
pentru echilibrarea raportului dintre suprafaţa foliară mare şi posibilităţile reduse de absorbţie 
a apei din sol (cantităţi reduse de apă uşor accesibilă sistemului radicular), în condiţiile unui 
stres termic şi radiativ apărut brusc şi foarte accentuat.  
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Putem concluziona, în acest context că în intervalul 1069-2009, la Mărăcineni, s-a 
manifestat o tendinţă clară (asigurată statistic) de încălzire a vremii de creştere a duratei de 
strălucire a soarelui, deficitului pluviometric şi de scădere a cantităţii de precipitaţii anuale. 
Începând cu anul 1998 probabilitatea apariţiei unor valori anuale ale temperaturii medii şi 
minime a aerului sub valorile anilor respectivi, nu au mai coborât sub 60%, în ultimii 3 ani 
situându-se peste valoarea de 80%. 

 

 
Figura 56 - Piersic cu cambiul trunchiului 

degerat 
Figura 57 - Detaliu de trunchi cu scoarţa 

exfoliată 
 

Atât temperatura medie a maximelor lunii februarie (r=0,331*) cât şi amplitudinea 
termică medie zilnică (r=0,426**) şi durata de strălucire a soarelui (r=0,464**) au prezentat o 
tendinţă de creştere, ceea ce va determina, pe viitor, o pornire mai timpurie în vegetaţie. 

Dacă în urmă cu 40 de ani soiul de prun românesc Tuleu gras îşi începea perioada de 
vegetaţie, prin umflarea mugurilor de rod, la începutul lunii aprilie, acum aceeaşi fenofază se 
declanşează, în medie, în jurul datei de 14 martie. 

Intervalul din an, care în ultima perioadă de timp, înregistrează cele mai mari anomalii 
meteorologice este reprezentat de lunile iunie, iulie şi august. Începând cu anul 1998, nu au 
mai existat valori ale temperaturii medii a aerului lunii iulie sub media multianuală. Panta cea 
mai accentuată a creşterii temperaturii s-a înregistrat însă, în luna august, favorizată fiind şi de 
ridicarea rapidă a valorilor temperaturii minime a aerului. 

În acest context, al modificărilor factorilor meteorologici descrise pentru arealul 
Mărăcineni, Argeş, o zonă care în trecut reprezenta una dintre cele mai favorabile 
amplasamente pentru cultura pomilor din România, s-a remarcat în ultimii ani creşterea 
frecvenţei dăunărilor provocate de îngheţurile târzii. 
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CAPITOLUL IV 
Modele de estimare a favorabilităţii climatice pentru cultura 

pomilor în România 
 
4.1. Metodă de avertizare a efectelor îngheţurilor târzii în plantaţiile 

pomicole prin simulare feno-climatică 
 

Metoda de avertizare a efectelor îngheţurilor târzii în plantaţiile pomicole prin 
simulare feno-climatică, este destinată a fi aplicată în domeniul agriculturii în general şi in 
particular în cadrul plantaţiilor pomicole în scopul evitării sau diminuării pagubelor generate 
de îngheţarea organelor florale aflate în diferite stadii fenologice. Probabilitatea de apariţie 
fenomenelor meteorologice critice (dăunarea organelor florale, a cambiului prin acţiunea 
îngheţurilor, etc.) pentru fiecare pas de timp stabilit (pentada), se calculează după următoarea 
ecuaţie: 

P(TF) = P(F) * P(T/F) 
unde: 

P(TF) – probabilitatea afectării organelor generative sau vegetative; 
P(F) - probabilitatea ca fenofaza critică pentru acţiunea factorului meteorologic 
respectiv să se fi declanşat (calculată cu ajutorul simulatoarelor fenologice); 
P(T/F) – probabilitate condiţională, care înseamnă posibilitatea înregistrării unor 
valori egale s-au inferioare temperaturii critice, când ne aflăm în acelaşi interval de 
timp cu fenofaza. 

 
Utilizarea unor simulatoare bazate pe valori termice orare, pentru generarea bazelor de 

date fenologice, extinde posibilităţile de aplicare a metodei pe întreg teritoriul României. 
Schema logică a metodei este prezentată în figura 58. 
 

 
Figura 58 - Schema logică a metodei de avertizare a probabilităţii de apariţie a efectelor 

îngheţurilor târzii în plantaţiile pomicole prin simulare feno-climatică 
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4.1.1. Descrierea metodei 
 
Metoda, care a fost depusă şi pentru brevetare, s-a materializat într-un program de 

calculator, sub forma unui fişier Microsoft Office Excel, care prezintă structura din schema 
logică de mai sus şi se desfăşoară după etapele prezentate în continuare: 

1. Bazele de date meteorologice culese în perioada în care s-au efectuat şi observaţii 
fenologice (1969-1976 şi 1982-2010 la Mărăcineni şi 1982-2008 la SCDP Constanţa) 
utilizate, au fost formate din temperaturi medii, maxime şi minime zilnice ale aerului din 
perioada 1 februarie – 31 mai. Au fost organizate în fişiere Excel, după modelul din fig. 59: 

 

 
Figura 59 - Baze de date în MS Office Excel cu date meteorologice 

 
2. Pentru alcătuirea programului pentru speciile măr, păr, prun, cireş şi vişin, s-au 

utilizat, în afară de date meteorologice şi bazele de date fenologice de lungă durată (1969-
1976 şi 1982-2010) culese de cercetătorii de la Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Pomicultură Piteşti, Mărăcineni. Pentru speciile cais şi piersic s-au utilizat date fenologice de 
la Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa din perioada 1982-2008. 
Aceste baze de date pentru 4 fenofaze (începutul umflării mugurilor cu excepţia caisului şi 
piersicului, începutul dezmuguririi, începutul înfloririi şi sfârşitul acesteia) s-au centralizat în 
fişiere Excel având structura din figura 60: 

 

 
Figura 60 - Baze de date în MS Office Excel cu date fenologice 
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 3. În continuare în program datele zilnice ale temperaturii medii, maxime şi minime 
ale aerului s-au transformat în 24 de valori orare. Se ştie că pomii se află în interacţiune 
continuă cu temperatura momentană şi nu cu cea medie zilnică. Se impunea deci, alegerea 
unui pas de timp, ora şi a unor funcţii care să transforme valorile termice minime, maxime şi 
medii ale aerului înregistrate de reţeaua meteorologică, în valori orare. Precizia transformării, 
pe care noi am propus-o, a fost cu atât mai ridicată, cu cât s-au respectat cu rigurozitate cele 
trei repere termice măsurate. Majoritatea funcţiilor sinusoidale folosite curent în cadrul 
programelor de simulare la ora actuală (de Witt and Goudriaan, 1978; Seem et al., 1986 şi 
Anderson and Richardson, 1987, citaţi de Mariando et al., 1998; Goudriaan and van Laar, 
1994), au ca date de intrare fie temperatura medie şi amplitudinea, dar modifică prin valorile 
generate de simulator temperaturile extreme, fie temperaturile extreme şi modifică media. În 
cazul nostru s-a alcătuit un set de funcţii sinusoidale originale, care pentru a nu genera abateri 
semnificative între temperatura medie a aerului, aşa cum este ea înregistrată de toate staţiile 
meteorologice din ţară şi media valorilor orare calculate cu ajutorul simulatorului, modifică 
numărul orelor din zi cu temperaturi care depăşesc media sau se află sub această valoare. În 
acest fel se respectă cele trei repere termice zilnice intrate în calcul, iar media valorilor orare 
generate de simulator nu se abate de la media înregistrată cu mai mult de +/- 0,2C. Ecuaţiile 
care transformă temperaturile zilnice în valori orare, fără să respecte corespondenţa temporală 
dintre acestea şi momentul zilei (nefiind unul dintre obiectivele noastre), sunt următoarele: 

 
n(z)=(24*((med-min)/(max-med)))/(1+((med-min)/(max-med))) (1) 

 
unde: n(z) - numărul orelor din zi cu temperaturi peste medie; 
 med - temperatura medie zilnică (C); 
 max - temperatura maximă zilnică (C); 
 min - temperatura minimă zilnică (C). 
 
 Pentru calculul temperaturilor orare se utilizează, în continuare alte două ecuaţii astfel: 
- dacă numărul orei din zi (o, care ia valori între 1 - 24) este mai mic sau egal decât n(z), 
atunci: 

t(z,o) = med +(max-med) * SIN (3.14*(o/n(z)) (2) 
 
- dacă numărul orei din zi este mai mare decât n(z), atunci: 

 
t(z,o) = med -(med-min) * SIN (3.14*((o-n(z))/(24-n(z)))) (3) 

unde:  
 t(z,o) - valoarea temperaturii la ora “o”; 
 SIN - funcţia trigonometrică sinus. 
 
 Valorile calculate cu ajutorul acestor ecuaţii, pentru cele trei zile cu temperaturi 
extreme identice (minima 0 şi maxima 20 C), dar cu medii diferite (15,10 şi 5 C) sunt 
prezentate în figura 61. Se poate observa că la o medie de 5 C, numărul orelor cu temperaturi 
peste această valoare este de numai 6, la o medie de 10 C de 12 iar la o temperatură medie de 
15 C numărul orelor cu temperaturi peste medie este de 18. În fig. 62 am prezentat modul în 
care ecuaţiile au fost integrate în MS Office Excel. 
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Figura 61 - Variaţia temperaturilor orare calculate cu ajutorul funcţiilor sinusoidale folosite de 

simulatoarele fenologice, în condiţiile în care extremele rămân constante 
 

 
Figura 62 - Transformarea temperaturilor medii, minime şi maxime zilnice în valori orare în 

MS Office Excel. 
 
 4. În continuare valorile termice orare ale fiecărei zile s-au grupat pe cele patru 
intervale considerate de noi ca având efect biologic constant în parcurgerea celor patru 
fenofaze ale organelor generative: ≥2C şi < 8C, ≥ 8 şi < 14C, ≥ 14 şi < 20C, ≥ 20C. 
Modul de selectare al valorilor orare pe cele patru intervale în Excel este prezentat în figura 
63.  

 
Figura 63 - Fişier MS Office Excel cu modul de selectare al temperaturilor orare pe intervale 

cu efect biologic constant 
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 5. Pasul următor a constat în însumarea temperaturilor orare din fiecare zi pe cele 
patru intervale termice cu efect biologic constant, după care s-a trecut la calcularea sumelor 
pentadale (Fig. 64).  
 

 
Figura 64. Modul de însumare a temperaturilor orare din cele 4 intervale pe pentade 

 
Deoarece datele meteorologice amintite au un caracter dinamic, s-a ales un pas de 

timp, pentru calcule, de cinci zile, corespunzător volumului eşantionului de date aflat la 
dispoziţie (peste 30 de ani de observaţii fenologice şi peste 150 valori zilnice ale temperaturii 
minime a aerului pentru fiecare pentadă). Cu această subrutină s-a calculat pentru cei 42 de 
ani de studiu, suma orelor cu temperaturi egale (din grad în grad), pe perioada 1 februarie - 31 
mai. Pentru fiecare an analizat şi decadă din acest interval, s-a însumat numărul orelor care 
aveau temperaturile cuprinse între patru intervale considerate de noi ca având efect biologic 
constant: >= 2 şi < 8 C, >= 8 şi < 14 C, >= 14 şi < 20 C şi în final >= 20 C. Fiecare dintre 
aceste sume s-au cumulat cu cele ale pentadei anterioare până la 31 mai inclusiv şi au 
constituit baza de date termică (ca valori “x”) cu care s-a corelat numărul de zile, din fiecare 
an, de la 1 ianuarie până la declanşarea fenofazelor organelor generative, ca valori “y” 
(începutul umflării mugurilor, începutul dezmuguririi şi începutul şi sfârşitul înfloririi).  
 6. Revenind la bazele de date fenologice, prezentate în figura 2, în program, în vederea 
corelării cu sumele de temperaturi orare pe cele 4 intervale, aceste fenofaze s-au transformat 
în număr de zile de la 1 ianuarie până la declanşarea fenofazei (Fig. 65).  
 

 
Figura 65. Transformarea datelor fenologice în număr de zile de la 1 ianuarie 

 
7. În vederea simulării datei producerii fenofazelor analizate, s-au calculat coeficienţii 

de regresie (b, în programul specializat de analiză statistică a datelor, SPSS 14, Fig. 66) pentru 
cele 96 de ecuaţii liniare multiple care prelucrează pentru fiecare fenofază, sumele 
temperaturilor orare înregistrate în dinamică la 24 date calendaristice pentadale, începând cu 5 
februarie şi până la 31 mai. 
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  Ecuaţiile utilizate de simulatoare pentru fiecare pentadă şi fenofază, au următoarea 
formă: 

y = a + b1*x1 + b2*x2+ b3* x3 + b4*x4 
unde: 
  y - numărul de zile de la 1 ianuarie la declanşarea fenofazei; 

x1 - suma orelor cu temperaturi mai mari sau egale decât 2C şi mai mici de 8C, 
acumulate în intervalul 1 februarie - data estimării; 

  x2 - idem dar pentru temperaturi >=8 şi <14 C; 
  x3 - idem dar pentru temperaturi >=14 şi <20 C; 
  x4 - idem dar pentru temperaturi >=20 C. 
   
  Analizând intensitatea semnificaţiilor statistice ale coeficienţilor de corelaţie parţială 
pentru cele patru intervale termice amintite anterior, s-a remarcat faptul că în majoritatea 
pentadelor şi fenofazelor intervalul 14-20C este hotărâtor pentru stabilirea datelor de 
producere a fenofazelor. Aceasta nu înseamnă că numărul de ore cu temperaturi din celelalte 
nivele termice nu sunt importante pentru variaţia datelor fenologice. În climatul specific ţării 
noastre, de la un an la altul, numărul orelor cu temperaturi din intervalul 14 - 20C prezintă o 
variaţie de extremă intensitate, care hotărăşte majoritar asupra datei de producere a 
fenofazelor organelor generative. 

 
Figura 66 - Calculul coeficienţilor de regresie ai ecuaţiilor liniare multiple în programul SPSS 

14 
 
 8. Principala problemă a modelelor de acest fel o reprezintă inexistenţa observaţiilor 
fenologice pentru diferitele specii, soiuri, zone şi întinderi mari de timp (cu excepţia câtorva 
Staţiuni de Cercetare şi Producţie Pomicole), care să permită aflarea mediilor şi abaterilor 
standard ale datelor fenologice. Pentru a suplini lipsa înregistrărilor fenologice, s-a trecut, 
exploatând corelaţiile existente la Mărăcineni şi Constanţa, între sumele orelor cu niveluri 
termice constante şi data declanşării fenofazelor, la introducerea algoritmilor necesari 
simulatoarelor fenologice în programul dezvoltat în MS Office Excel (Fig. 67). 
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Figura 67. Introducerea coeficienţilor de regresie din SPSS 14 în ecuaţiile simulatoarelor 

fenologice din MS Office Excel 
 
 Cu această ultimă înregistrare simulatoarele fenologice s-au considerat încheiate, 
algoritmii acestora fiind puţin influenţaţi cu trecerea timpului, deoarece informaţia lor provine 
din baze de date de mare acurateţe (culese de cercetători), pe perioade de timp de peste 30 de 
ani.  

9. Din această fază începe aplicarea modelului în alte localităţi din România. Pentru 
valorificarea metodei în acest mod, mai sunt necesare doar baze de date meteorologice. 
Deoarece, într-o fază preliminară, studiind atât bazele de date fenologice cât şi temperaturile 
minime zilnice din fiecare pentadă, s-a validat ipoteza existenţei distribuţiei normale (testul 
D’ Agostino sau Shapiro - Wilk), informaţia conţinută în aceste observaţii şi măsurători poate 
fi condensată în funcţii ale probabilităţii densităţii normale pentru fiecare pentadă. Pentru 
calcularea probabilităţii de declanşare a fenofazelor în fiecare pentadă, conform distribuţiei 
normale, se vor solicita doar mediile şi abaterile standard pentru datele fenofazelor şi pentru 
temperaturile minime pentadale.  

Aflarea datei medii de declanşare a fenofazelor şi a abaterii standard pentru diferite 
localităţi se va realiza cu ajutorul simulatoarelor fenologice din program care vor prelucra o 
baza de date din ultimii 11 ani, pentru 29 de localităţi, compusă din temperaturi medii, 
maxime şi minime zilnice din intervalul 1 februarie – 31 mai (Fig. 68).  

 

 
Figura 68 - Baze de date cu temperaturi zilnice pe ultimii 10 ani, din localităţile analizate 
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10. Prin introducerea bazelor de date de mai sus în program, se simulează în fiecare an 
data declanşării celor 4 fenofaze ale organelor generative. Simulatorul fenologic generează 
date în fiecare pentadă şi alege data corectă prin compararea datei când simulează cu data 
simulată. Fixează data declanşării fenofazei în anul respectiv atunci când abaterea absolută a 
celor două valori este mai mică de 5 zile. Cu ajutorul celor 10 date generate pentru fiecare 
fenofază, se calculează data medie şi abaterea standard a valorilor anuale în jurul mediei 
multianuale (Fig. 69).  

 

 
Figura 69 - Calcularea datei medii şi a abaterii standard a fenofazelor, pentru alte localităţi 

 
11. Cu ajutorul funcţiei Excel NORMDIST se calculează probabilitatea de declanşare 

a fenofazelor (Fig. 70) şi exprimată grafic pentru 4 intervale fenologice (Fig. 71). 
 

 
Figura 70 - Calcularea probabilităţii de declanşare a fenofazelor 

şi calculul intervalelor dintre ele 
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Figura 71 - Dinamica multianuală a desfăşurării fenofazelor organelor generative 

 
12. În vederea calculării probabilităţii de apariţie a unor temperaturi minime sub 

pragul de dăunare a speciei respective, se vor mai introduce în program valorile medii ale 
minimelor pentadale şi abaterile standard ale acestora faţă de medie (Fig. 72). 

 

 
Figura 72. Baze de date cu temperaturi pentadale 

(temperatura medie a minimelor pentadale şi abaterea standard) 
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13. Cu ajutorul funcţiei Excel NORMDIST s-a calculat pentru fiecare pentadă, 
probabilitatea apariţiei temperaturilor minime mai mici decât valorile critice specifice fiecărei 
fenofaze (Fig. 73). Aceste valori critice au fost extrase din literatura de specialitate 
(Washington (WSU), Michigan (MSU) şi North Carolina (NCS) Extension Bulletins, April 
30, 2009).  

 

 
Figura 73 - Calculul pentadal al probabilităţii de  apariţie a temperaturilor minime sub pragul 

critic 
 

Tabelul 9. Temperaturile critice folosite pentru simularea dăunărilor cauzate de 
îngheţurile târzii 

Specia 
Începutul umflării - 

începutul 
dezmuguririi 

Începutul 
dezmuguririi - 

începutul înfloririi

Începutul 
înfloririi - 

sfârşitul înfloririi 

După sfârşitul 
înfloririi, fruct 

tânăr 

Măr -7 -3,5 -2 -1,5 
Păr -5 -3 -2 -1,5 

Prun -6 -3 -2 -2 
Cireş -4 -2,5 -2 -1,5 
Vişin -3,5 -2,5 -2 -1,5 
Cais  -4 -2,5 -2 

Piersic  -4 -2,5 -1,5 
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 14. Sintetizând toate observaţiile şi calculele anterioare am alcătuit un tabel 
exemplificator, în care se estimează, folosind teoria probabilităţilor, riscul pentadal de apariţie 
a pagubelor provocate de îngheţurile târzii la soiul Golden Delicious la Bucureşti Băneasa, 
pentru cele patru fenofaze studiate (Fig. 74). 
 

 
Figura 74 - Probabilitatea apariţiei pagubelor provocate de îngheţurile târzii la soiul Golden 

Delicious la Piteşti, Argeş (1999-2009) 
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 Când caracterizăm apariţia fenofazelor pe perioade mai lungi de timp, observăm că ele 
se suprapun parţial, aşa încât pentru a estima riscul global, am procedat la însumarea 
probabilităţilor (Fig. 74). 
  

15. O altă formă de valorificare a rezultatelor invenţiei o reprezintă cartogramele la 
scara întregii ţări. Acestea sunt foarte utile pentru activitatea de proiectare, care stabileşte 
amplasamentele pentru noile plantaţii în arealele cele mai puţin predispuse la efectul 
accidentelor climatice (Fig. 75, 76). 

 

 
Figura 75 - Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor generative prin 

acţiunea îngheţurilor târzii (Tuleu gras) 
 

 
Figura 76 - Dinamica probabilităţii de dăunare a organelor florale prin acţiunea îngheţurilor 

târzii la soiul Golden Delicious la Bucureşti Băneasa, în ultimii 11 ani 
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4.1.2. Aplicarea metodei pentru estimarea probabilităţii de apariţie a dăunărilor în 
29 de localităţi pe baza datelor meteorologice din perioada 1999 - 2009 
  

Toată metodologia descrisă mai sus s-a aplicat pentru intervalul 1999 – 2009 la un 
număr de 29 de localităţi uniform distribuite pe teritoriul României, pentru a identifica 
arealele cu risc crescut la dăunările provocate sub acţiunea îngheţurilor târzii. Pe baza acestor 
date calculate în foi MS Office Excel, s-au generat hărţi tematice cu izolinii de favorabilitate 
trasate prin interpolare geo-statistică (metoda kriging din programul Surfer 8.0). Schimbările 
climatice descrise anterior îşi vor manifesta influenţa asupra rezultatelor obţinute prin 
accentuarea probabilităţii de dăunare în unele zone, expuse creşterilor de temperatură din 
perioada februarie – mai. 

Din figura anterioară (figura 75) de la soiul Tuleu gras în afara valorilor mari ale 
dăunărilor din zona Miercurea Ciuc (20,61% probabilitatea însumată maximă a celor 4 
intervale fenologice, cu asigurarea de α = 0,01), se observă tendinţa de creştere a probabilităţii 
de dăunare până la 7,5 -8%, într-o zonă largă din partea de sud a ţării (Bucureşti Băneasa, 
Griviţa, Călăraşi), considerată până acum foarte favorabilă pentru cultura prunului. Acest 
fenomen se datorează încălzirii accentuate a lunilor februarie, martie care provoacă pornirea 
mai timpurie în vegetaţie a mugurilor de rod şi expunerea lor acţiunii îngheţurilor târzii de 
primăvară. 

 

 
Figura 77 - Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor generative prin 

acţiunea îngheţurilor târzii (Golden Delicious) 
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Figura 78. Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor generative prin 

acţiunea îngheţurilor târzii (Cure) 
 

 
Figura 79. Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor generative prin 

acţiunea îngheţurilor târzii (Germersdorf) 
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4.2. Metodologie de evaluare a riscului la îngheţurile târzii bazată pe 
oscilaţia cuantumului de temperaturi pozitive 
 
 Metodologia de lucru s-a bazat pe calculul indicilor termici specifici plantelor 
pomicole atât pentru condiţiile actuale (1961-2004), cât şi viitoare de climă (decada 2040 şi 
2080) de la un număr de 13 staţii meteorologice cu program agrometeorologic, reprezentative 
pentru domeniul pomiculturii în regiunea Munteniei. În acest sens, s-au utilizat date privind 
valorile zilnice ale temperaturii medii si minime ale aerului înregistrate atât în intervalul 
1961-2004, cât şi pentru decadele 2040 şi 2080, pentru calculul: cuantumului de temperaturi 
pozitive de 100°C, începând de la 1 februarie, necesare pentru realizarea fazei de 
dezmugurire; sumelor de temperaturi de 250, 300, 350 şi respectiv 400°C, începând de la 1 
februarie, necesare pentru declanşarea fazei de înflorire la speciile de cais, prun, păr şi măr; 
indicelui de împrimăvărare (∑Tmed>0°C, acumulate in perioada 1 II–10 IV). Astfel, la 
nivelul plantaţiilor pomicole din Muntenia s-au realizat hărţi tematice (SIG), care exemplifică 
zonalitatea datelor medii multianuale de producere a fazei de dezmugurire şi respectiv, 
înflorire la speciile cais (fig. 80), prun, păr şi măr, precum şi indicele de împrimăvărare, atât 
în condiţiile climatice actuale, cât şi viitoare, în scopul identificării efectelor schimbărilor 
climatice asupra proceselor de creştere şi dezvoltare a pomilor, conform scenariilor proiectate. 
 

 
Fig. 80. Exemplificare a metodologiei la specia cais în regiunea Muntenia 

 
 
4.3. Model de determinare a favorabilităţii termice a unei zone pentru 

culturile pomicole 
 
Distribuţia culturilor agricole se limitează foarte rar la arealul lor natural. Creşterea 

ariei de răspândire este în mare parte rezultatul introducerii de culturi în zone noi, care poate 
fi, în unele cazuri, întâmplătoare. Obiectivul acestei metode a fost de a dezvolta un model 
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simplu pentru a evalua gradul de favorabilitate al amplasării mai multor culturi pomicole 
pentru condiţiile de climă din România, cât şi pentru alte regiuni geografice. Modelele 
detaliate bazate pe algoritmi fiziologici ar fi cele mai adecvate acestui scop. Cu toate acestea, 
a fost necesar un simplu model datorită numărului redus de date pentru descrierea climatului 
solicitat de un număr mare de cultivatori. Aplicat la un număr mare de culturi acest model 
satisface cerinţele solicitate. Modelul descris include cerinţele culturilor cât şi distribuţia 
geografică a schimbărilor climatice cu ajutorul câtorva variabile (temperaturile minime şi 
maxime zilnice, precipitaţiile, temperaturi extreme de iarnă şi numărul de zile din perioada de 
vegetaţie), pentru a caracteriza favorabilitatea diferitelor zone din România pentru 7 specii 
pomicole. 

Cerinţele culturilor au fost corelate cu distribuţia geografică a caracteristicile 
condiţiilor climatice pentru a putea afla cel mai adecvat mod de distribuţie a fiecărei culturi 
pentru condiţiilor din România. Harţile obţinute prin calcule matematice şi transpuse într-un 
sistem de informaţii geografice au fost utilizate pentru a calcula gradul de favorabilitate 
separat pentru 19 oraşe. Aplicarea modelului pentru România demonstrează utilitatea acesteia 
pentru evaluarea mai multor culturi prin utilizarea unui număr mic de caracteristici climatice, 
modelul poate fi extins la orice zonă geografică, în lume, cu date climatice asemănătoare. 

Culturile alternative în sistemele agricole pot oferi diversificare, pentru a combate 
stresul financiar cauzat de producţie abundentă obţinută de un număr limitat de culturi 
cultivate pe o suprafaţă largă. Deseori, o selecţie a acestor culturi este bazată pe un număr 
limitat de specii care sunt adaptate pentru o anumită zonă, introduse în urma recomandărilor 
făcute de agricultori sau de către universităţi, instituţii de cercetare. Există în aceste cazuri o 
nevoie crescută de instrumente care vor ajuta la amplasarea unui număr mai mare de culturi 
într-o regiune, care să ofere posibilitatea de a identifica culturile alternative în funcţie de 
condiţiile climatice, alegându-se cele mai potrivite pentru aceste zone. Instrumentele 
existente, care pot fi folosite, singure sau în combinaţie, includ modele de simulare compexe, 
sisteme informatice geografice (GIS), şi sistemele expert. 

Modele de cultura, cum ar fi CERES-Porumb (Jones şi Kiniry, 1986) şi SOYGRO 
(Wilkerson et al., 1983), se bazează pe particularităţile fiziologice adaptate in funcţie datele 
de sol şi meteorologice adaptate la diferite stadii de dezvoltare ale culturilor, pentru a calcula 
creşterea şi dezvoltarea acestora. Variabilele de intrare includ latitudinea şi longitudinea 
locaţiei, data de plantare, densitatea plantelor, radiaţia solară, temperatura zilnică, 
precipitaţiile, structura solului, grosimea profilului de sol, si capacitatea de sol pentru apă, 
împreună cu variabilele fiziologice/genetice care definesc dezvoltarea culturilor şi răspunsul 
acestora la influenţa condiţiilor de mediu. Aceste modele, împreună cu date climatice 
înregistrate pe termen lunng, pot fi utilizate pentru a evalua favorabilitatea unor locaţii în 
vederea zonării culturilor. Randamentele calculate pot fi utilizate ca date de intrare pentru 
modelele economice pentru a evalua randamentul economic potenţial al unei anumite culturi, 
într-o zonă specificată. Aceste modele similare şi au fost utilizate pe scară largă la culturile 
anuale, pentru a evalua impactul potenţial al schimbărilor climatice din regiunile studiate 
asupra creşteri şi dezvoltării plantelor (Easterling et al, 1993; Rosenzweig et al, 1995; 
Tubiello et al, 2000;. Tubiello et al, 2002). 

Aceste modele de simulare a creşterii culturilor necesită o cunoaştere aprofundată a 
răspunsului pentru fiecare cultură date detaliate la sol şi ale condiţiile climatice. Aceaste date 
sunt disponibile numai pentru cele mai răspândite culturi anuale. Aplicareaunor asemenea 
modele la speciile mai puţin cunoscute şi cu potenţial pentru culturi alternative care vor putea 
fi introduse în sistemele de producţie agricolă, este problematică din cauza lipsei infromaşiilor 
referitoare la condiţile edafice specifice (climă şi sol). 

Sistemul de informaţii geografice (GIS), cuplat cu modele simple de cerinţe ale 
culturor privind condiţiile de climă şi de sol a fost folosite pentru a demonstra favorabilitatea 
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unor culturi diferite areale. Brooker şi Gray (1990) au folisit GIS pentru a construi o hartă de 
temperatură a culturilor, pentru a identifice zone ale statului Tennessee favorabile pentru un 
număr tot mai mare de culturi legumicole cu cerinţe termice similare. Această metodă 
combină datele staţiilor meteorologice cu datele de sol (grupate după efectul potenţial asupra 
speciilor de cultură) şi cu informaţii privind relieful. 

Din literatură se cunosc metode de identificare a culturilor alternative potenţiale şi 
cerinţele acestora faţă de climă şi sol (Martin şi Leonard, 1964; Duke, 1981; Galletta şi 
Himelrick, 1990; Janick şi Simon, 1993; Sauer, 1994; Annon, 2002) şi unele pagini Web (de 
exemplu: Duke, 1983; California Rare Fructe Growers, Inc, 1995, 2002; Faucon şi Faucon, 
2000; USDA-NRCS, 2001a; USDA, US Army COE, USGS, 2001; Janick, 2002).  

 
Descrierea modelului 
 
Cerinţele de climă. În ceea ce priveşte cerinţele climatice s-a inclus în modele 

numărul de ore cu temperaturi cuprinse între reperele termice ale speciilor (temperatura 
minimă şi maximă absolută şi optimă minimă şi maximă) şi extremele din perioada de iarnă 
(temperatură minimă anuală).  
  

Caracterizarea climatică. Clima a fost caracterizată prin temperaturile orare zilnice 
calculate cu ajutorul unor ecuaţii sinusoidale din valorile medii, minime şi maxime zilnice şi 
minima absolută a fiecarui an. Datele zilnice au fost preluate de la Administraţia Naţională de 
Meteorologie de la un număr de 29 de staţii meteorologice, uniform răspândite pe teritoriul 
României, din intervalul ultimilor 30 de ani (1980-2009). 

Au fost alcătuite hărţi de favorabilitate pentru cele şapte specii pomicole (măr, păr, 
prun, cireş, vişin, cais şi piersic), cu ajutorul dateleor meteorologice din ultimii 30 de ani cu 
ajutorul programului Surfer® Version 8.09.2391 – May 21 2008, Surface Mapping System 
(GoldenSoftware Inc., 1993-2008). A fost creată o reţea de date, exprimate prin izolinii, 
folosind rutina kriging. 

 
Temperatură. Temperatura medie pe 30 de ani este indicatorul cel mai frecvent 

folosit pentru a reprezenta mediul termic. Presupunând şi acceptând în urma verificării cu 
ajutorul testelor statistice D’Agostino şi Shapiro Wilk –W, o distribuţie normală a 
temperaturii, folosirea mediilor ar reprezenta o probabilitate de 50 la sută din temperatura 
medie pe 30 de ani care apare la o anumită dată. Temperaturile minime şi maxime zilnice au 
fost utilizate ca extreme zilnice pentru a defini mai exact mediul termic. Utilizarea 
temperaturilor medii ale minimelor şi maximelor zilnice pe ultimii 30 de ani ar fi însemnat să 
folosim valori care apar cu o frecvenţă de un an din doi, implicând o toleranţă de risc relativ 
scăzută. De aceea am utilizat în calcule o toleranţa a condiţiilor termice de risc mai ridicată 
adică de trei ani din patru. Pentru temperatura minimă zilnică, acest prag de toleranţă este 
reprezentat de probabilitatea de 25% de a nu depăşi o temperatură dată (sau de probabilitate 
de 75% de a fi mai mare decât ea). Pentru temperatura maximă zilnică, s-a ales probabilitatea 
de 75%, adicâ în 75% din cazuri temperatură dată nu este depăşită, ea reprezentând cei trei ani 
din patru. Temperaturi care a reprezentat 25% şi 75% probabilitate atât pentru temperaturile 
minime cât şi pentru cele maxime pentru fiecare zi a anului au fost determinate folosind 30 de 
ani de date climatice (1980-2009) şi distribuţia normală, după ce aceasta a fost testată şi 
acceptată, cu testele statistice amintite mai sus. Pentru stabilirea gradului de favorabilitate 
termică a speciilro în cel 29 de localităţi, sa utilizat numărul orelor cu temperaturi cuprinse 
între reperele speciilor. Temparaturile orare s-au calculat cu ajutorul unui set de funcţii 
sinusoidale folosind ca date de intrare atât temperatura medie zilnică, cît şi temperaturile 
extreme zilcice, minimă şi maximă.  
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Durata sezonului de creştere, definit ca numărul de zile în creştere disponibile pentru 
creşterea culturilor, a fost asumat de a începe ziua în care temperatura maximă zilnică a 
depăşit temperatura minimă absolută pentru specia respectivă. Perioadei de vegetaţie a fost 
asumat de a pune capăt atunci când temperatura maximă zilnică a fost mai mică decât 
temperatura minimă absolută necesară speciei.  
 

Minimele absolute din perioada de iarnă. Pentru calcularea probabilităţii de apariţie a 
temperaturilor minime din perioada de iarnă, sa folosit cea mai scăzută valore minimă 
absolută înregistrate în fiecare an la fiecare staţie meteorologică din intervalul 1980 – 2009. S-
a calculat apoi, folosind probabilităţile, durata în ani a perioadei la care apar temperaturi 
minime absolute sub pragul de rezistenţă al speciilor analizate. Este un indicator climatic 
foarte important datorită consecinţelor grave ale degerării organelor epigee în cazul culturilor 
perene. 

 
Ipotezele modelului. Toate modelele utilizate reprezintă ipoteze simplificatoare 

aplicate realităţii. Aceste ipoteze trebuie să fie cunoscute, pentru a înţelege efectul lor asupra 
rezultatelor modelului şi pentru a cunoaşte limitele acestuia. Prezentarea celor două ipoteze 
majore ale modelului explică modul în care acestea pot afecta rezultatele obţinute. Se referă la 
răspunsul fiziologic ale culturilor faţă de mediu.  

1. În intervalul delimitat de de cerinţele lor faţă de mediu (repere termice), toate 
plantele răspund la constrângerile de mediu în acelaşi mod, şi toate soiurile unei specii 
răspund în acelaşă fel. Această presupunere poate duce la atribuirea unui grad de 
favorabilitate mai mare pentru o specie care poate fi mai sensibilă la o singură variabilă decât 
răspunsul general atribuit. 

2. Temperaturile mai mari decât maxima absolută sau cele care coboară sub minima 
absolută de toleranţă a unei culturi nu ucid planta, ci mai degrabă opresc sau reduc 
semnificativ diviziunea celulară sau procesele de alungire a acestora. Când temperaturile 
revin între repere termice mai favorabile procesele de diviziune celulară şi alungire se reiau cu 
aceeaşi rată cu care se desfăşurau înainte de apariţia temperaturilor nefavorabile. Cu cât 
temperaturile orare rămân mai mult timp în afara reperelor constituite de temperatura maximă 
absolută şi temperatură minimă absolută, cu atât mai puţin favorabil este mediul pentru 
cultura respectivă. Această presupunere poate fi neadecvată în cazul unei culturi foarte 
sensibile la oscilaţiile şi pragurile de temperatură. O astfel de cultură poate suferi deteriorări 
ireversibile ale ţesuturilor la apariţia unui episod cu temperaturi forte ridicate sau la unele 
foarte coborâte şi, astfel, modelul ar indica greşit faptul că condiţiile de temperatură au fost 
adecvate pentru o asemenea cultură. De exemplu, în cazul în care temperatura critică apare în 
timpul înfloririi, o cultură nu poate să-şi desfăşoare procesele de polenizare, legare a fructelor, 
rezultând în acest mod pierderea parţială sau totală a recoltei. Acest eşec ar face locaţia 
nepotrivită pentru specie; cu toate acestea, modelul ar indica zona ca fiind favorabilă.  
 

Modelul este limitat la o evaluare generală a stabilirii favorabilităţii unei locaţii 
pentru o anumită cultură. 

Cu toate acestea, deoarece alte variabile care limitează creşterea nu sunt luate în 
considerare, hărţile finale pot să se abată de gradul real de favorabilitatea stabilit pentru o 
cultură, care ar fi modificat de proprietăţile solurilor, tehnologii (mai ales aplicarea irigărilor), 
microclimat, etc. 

Acest lucru este inevitabil, cu toate că sunt utilizate în mdel date meteorolgice pe 
perioade îndelungate, de 30 de ani şi nu date pentru un anumit an. Această medie nu ar trebui 
să ridice probleme mari privind gradul de precizie al rezultatelor modelelor. Totuşi în locurile 
în care microclimatul este intens modificat de orografie, abstacole în calea circulaţiei 
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curenţilor de aer, prezenţa pădurilor, obiectivelor industriale, etc., concluziile modelului pot fi 
diferite. Caracteristicile care modifică semnificativ microclimatul, specifice unor zone mici, 
nu au fost luate în considerare în model. Aceste zone sunt localizate, de asemenea, dincolo de 
rezoluţia unei baze de date care se sprijină doar pe 29 de staţii meteorologice, chiar dacă 
acestea sunt uniform distribuite pe teritoriu. 
 Modelul compară reperele fiziologice termice ale speciei cu distribuţia geografică a 
variabilelor climatice (temperaturile zilnice ale aerului, transformate în temperaturi orare). 
Faţă de modelul lui C. Roger Bowen şi S. E. Hollinger de la Department of Crop Science, 
University of Illinois, care utilizează valorile termice zilnice noi am generat cu ajutorul unor 
funcţii sinusoidale valorile orare bazându-ne atât pe temperaturile medii, cât şi pe cele 
extreme zilnice înregistrate cu probabilităţile de 25% pentru minime şi 75% pentru maxime. 
Temperaturile înregistrate cu aceste probabilităţi pe parcursul întregului an, au fost calculate 
cu funcţia „NORMINV” din MS Office Excel, folosind 30 de ani de date zilnice pentru 29 de 
localităţi, furnizate de P1 – ANM Bucureşti. S-a considerat că temperaturile care depăşesc 
maximul absolut sau se situează sub minimul absolut tolerat de o specie pomicolă nu omoară 
planta dar blochează diviziunea şi extensia celulară. Cu cât numărul de ore rămâne mai mult 
în afara limitelor constituite de maximul şi minimul absolut, cu atât zona este mai puţin 
favorabilă pentru specia respectivă. S-a mai considerat în model şi durata sezonului de 
vegetaţie începând din momentul în care temperatura maximă zilnică depăşeşte reperul termic 
minim absolut al speciei şi încheindu-se atunci când coboară sub această valoare. În aceeaşi 
metodologie s-a calculat şi probabilitatea cu care temperaturile minime absolute anuale 
coboară sub limitele de rezistenţă ale celor 7 specii pomicole studiate. Pe baza acestor date 
calculate în foi MS Office Excel, s-au generat hărţi tematice cu izolinii de favorabilitate 
trasate prin interpolare geo-statistică (metoda kriging din programul Surfer 8.0). În fig. 81 şi 
82 se prezintă modele de foi de calcul cuprinzând această metodologie.  

 

 
Figura 81- Mediile pentadale ale numărului zilnic de ore divizate pe cele cinci intervale de 

favorabilitate termică pentru specia vişin, la Piteşti (1980-2009) 
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Figura 82 - Foaie MS Office Excel de calcul al probabilităţii de afectare a pomilor în timpul 

iernii, prin acţiunea gerurilor la Târgu Mureş. 
 

 
Figura 83 - Variaţia spaţială a sumei anuale a orelor cu temperatura cuprinsă între reperele 

termice de favorabilitate la specia măr (localităţi ordonate dupa valorile intervalului ≥optimă 
minimă <optimă maximă) 

 

 
Figura 84 - Variaţia spaţială a sumei anuale a orelor cu temperatura cuprinsă între reperele 

termice de favorabilitate la specia măr (localităţi ordonate dupa valorile intervalului ≥optimă 
maximă<maximă absolută) 
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Figura 85 - Distribuţia spaţială a sumei anuale a orelor cu temperatura cuprinsă între optimul 

minim şi optimul maxim la specia măr 
 

Pentru o creştere şi dezvoltare bună a pomilor ar trebui evitată, pe cât posibil zona cu 
suma orelor peste optimul maxim de 700-800 ore din sudul extrem al României. Acolo stresul 
temperaturilor foarte ridicate de peste o lună dereglează procesele de creştere şi dezvoltare ale 
pomilor şi influenţează negativ cantitatea şi calitatea fructelor. 

 

 
Figura 86 - Distribuţia spaţială a sumei anuale a orelor cu temperatura mai mare decât optimul 

maxim la specia măr 
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Figura 87. Evoluţia datei de începere şi încetare a perioadei de vegetaţie în funcţie de 

localitate la specia măr (1980-2009) 
 

 Se poate observa din tabelul următor că zonele cele mai favorabile din punctul de 
vedere al duratei sezonului de vegetaţie, mai ales la cultura soiurilor de măr cu maturare 
foarte târzie, se află în zona de SE a României, dar şi în anumite areale în partea de SV.  
 

 
Figura 88. Distribuţia spaţială a lungimii sezonului de vegetaţie la specia măr în România 
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Tabelul 10. Estimarea favorabilităţii termice a piersicului în România 
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Tabelul 11. Estimarea favorabilităţii termice a caisului în România 
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Tabelul 12. Distribuţia pe localităţi a intervalului de apariţie a gerurilor peste pragul de 
rezistenţă al speciilor pomicole în România 

 
 
 Din tabelul 12 şi cartogramele următoare se poate evidenţia faptul că cel mai 
important factor care limitează aria de răspândire a caisului şi piersicului în România este 
incidenţa gerurilor sub pragul de rezistenţă a celor două specii, care este -24°C la cais şi -
25°C la piersic. Alte specii pomicole limitate de acest factor ar mai fi părul, cireşul şi vişinul 
pentru zonele din Transilvania marcate de oraşele Braşov, Bistriţa şi Târgu Mureş, excluzând 
definitiv polul frigului de la Miercurea Ciuc, pe care l-am ales doar ca limită teoretică de 
cultură a pomilor. 
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Figura 89 - Distribuţia intervalului (ani) la care apar temperaturi sub pragul de rezistenţă al 

caisului în România 
 

 
Figura 90 - Distribuţia intervalului (ani) la care apar temperaturi sub pragul de rezistenţă al 

piersicului în România 
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4.4. Model de diagnosticare a intervalelor critice din punct de vedere 
climatic la speciile pomicole 
 
 Faţă de lucrarea de bonitare care utilizează valori meteorologice anuale, s-a realizat o 
metodologie pe bază de modele matematice, care folosind ca date de intrare cele mai 
importante variabile climatice lunare (temperatura medie, maximă şi minimă a aerului, 
amplitudinea termică, durata de strălucire a soarelui, umiditatea relativă a aerului, cantitatea 
de precipitaţii şi evapotranspiraţia potenţială de referinţă Penman – Monteith), estimează 
gradul de favorabilitate pentru măr şi prun, prin calcularea recoltei climatic posibile. Acestea 
exploatează informaţia bazelor de date din experienţe de lungă durată cu soiurile cele mai 
răspândite, organizate în diferite zone climatice. Informaţia provenită din aceste experienţe a 
fost condensată în ecuaţii de regresie multiple care stabilesc legătura dintre procesele de 
creştere şi rodire ale pomilor şi parametrii meteorologici lunari. Se transferă, în acest fel, cu 
rigurozitate matematică, variaţia temporală a producţiei din zonele de studiu, în variaţie 
spaţială pentru condiţiile climatice medii ale diferitelor localităţi din România. Cu ajutorul 
ecuaţiilor de regresie s-a estimat producţia climatic posibilă pentru un diferite localităţi. 
Exemplificând la măr (fig. 91) constatăm existenţa unor diferenţe foarte mari între valorile 
producţiilor obţinute în diferite localităţi cu condiţii climatice relativ omogene, dacă 
considerăm mediile anuale, dar cu o distribuţie diferită a valorilor lunare a parametrilor 
meteorologici în cadrul intervalelor fenoclimatice din cuprinsul sezonului de vegetaţie. 
 

 
Figura 91 - Simularea componentelor producţiei climatic posibile la soiul Golden 

spur/MM106, în diferite localităţi din România 
 

Model de prelucrare a datelor de la Piteşti, la prun 
 
Interacţiunea dintre factorii meteorologici şi dinamica fenologică 
Analizând efectul celor 11 soiuri asupra înregistrărilor fenologice ale începutului şi 

sfârşitului înfloririi s-a constatat că nu s-au identificat diferenţe asigurate statistic între soiuri, 
în cadrul aceluiaşi an de studiu. În schimb, maturitatea de recoltare a fost influenţată 
semnificativ de soi (6 clase omogene – 6 homogeneous subsets using Duncan’s multiple 
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comparison test and a confidence level of 95%). Mult mai intens (semnificativ din punct de 
vedere statistic) a acţionat factorul an de studiu, cu variabilele sale climatice. De această dată 
diferenţe semnificative s-au înregistrat la începutul şi sfârşitul înfloririi, maturitatea de 
recoltare nefiind influenţată.  

Din analiza histogramelor se evidenţiază distribuţia celor 3 fenofaze pentru toţi anii de 
studio şi pentru cel 11 soiuri de prun. Limitele maxime de oscilaţie au fost: 1 aprilie – 2 mai 
pentru începutul înfloririi (abaterea standard fiind de 7 zile şi media 14 aprilie, Fig. 2a), 13 
aprilie – 10 mai pentru sfârşitul înfloririi (abaterea standard 6.2 zile şi media 22 aprilie) şi 1 
iulie – 15 septembrie pentru maturitatea de recoltare (abaterea standard 20 de zile şi media 4 
august. În cazul celor trei fenofaze s-au respins normalitatea (testul Shapiro-Wilk), 
eşantioanele fiind caracterizate ca neomogene.  

În figura 92 se prezintă diagrama interacţiunilor dintre fenologia celor 11 soiuri şi 
variaţia factorilor meteorologici, dar şi influenţa dinamicii fenologice asupra unor indicatori 
biologici.  

 

 
Figura 92 - Diagrama condiţionării climatice a dinamicii fenologice la prun (1999-2009) 
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Se poate observa că oscilaţia datei începutului înfloririi a fost determinată în procent 
de peste 80% de variaţia temperaturilor maxime (r = -0.917***) şi medii (r = -0. 908***) ale 
aerului din luna februarie, sau din intervalul 1 februarie – 30 aprilie (r = -0,923*** pentru 
temperatura maximă şi r = -0,894*** pentru temperatura medie) şi de evapotranspiraţia 
potenţială Penman-Monteith din luna martie (r = -0,905***, limitele maxime de variaţie fiind 
cuprinse între 32 şi 59 mm).  

Cu cât valorile temperaturii şi Eto-PM au fost mai ridicate, în intervalul precizat în 
diagramă, cu atât fenofaza înfloririi s-a declanşat mai devreme. În acelaşi mod au acţionat 
temperaturile maxime (r = -0,917*** din intervalul februarie-aprilie, r = -0,903*** din 
intervalul martie –aprilie şi r = -0,901*** din luna februarie), dar şi medii şi minime ale 
aerului şi asupra datei sfârşitului înfloririi. În toate cazurile corelaţiile au fost foarte 
semnificative (P≤0,001). 

A existat şi o interacţiune între indicatorii biologici. Astfel începutul înfloririi s-a 
corelat intens pozitiv cu sfârşitul acesteia (r = 0,968***). Sfarşitul înfloririi nu a mai 
influenţat semnificativ maturitatea de recoltare, dar scuturarea foarte târzie a petalelor a 
influenţat negativ (r = -0,190*), în unii ani cu precipitaţii mai bogate (Fig. 92), procesul de 
legare al fructelor (numărul de fructe recoltate raportat la numărul de flori). În ceea ce 
priveşte data maturităţii de recoltare a fructelor aceasta a variat nesemnificativ în funcţie de 
factorii meteorologici, dar foarte intens în funcţie de soi. În aceste condiţii s-a constatat că în 
cazurile în care maturarea fructelor a se producea mai târziu procentul de fructe legate avea 
valori mai mari (r = 0,265**), în condiţiile în care nu a existat o variaţie însemnată a 
numărului de flori pe pom (r = -0,051). De asemenea maturarea târzie a fructelor s-a asociat şi 
cu obţinerea unor fructe mai mici (r = -0,343***). 

 
Interacţiunea dintre datele meteorologice şi indicatorii recoltei de fructe 
În continuare sunt prezentate rezultatele privind indicatorii recoltei în corelaţie cu 

factorii meteorologici.  
Recolta de fructe (tabelul 3 şi figura 3 şi 5) care a oscilat între 1,9 şi 25,0 t/ha, s-a 

corelat cel mai intens pozitiv cu numărul de fructe pe pom (r = 0,942***), dar şi cu numărul 
de flori pe pom (r = 0,364*) şi cu procentul de legare al fructelor (r = 0,298*). De asemenea şi 
numărul de flori existente pe pomi în primăvară (între 105 şi 5,200) a influenţat pozitiv 
numărul fructelor (r = 0,505**) şi negativ procentul de legare al fructelor (r = -0,557**). Au 
mai existat şi nişte corelaţii mai îndepărtate: între numărul de flori pe pomi în primăvară şi 
greutatea medie a unui fruct a existat o corelaţie negativă (r = -0,412) şi chiar cu producţia de 
fructe (r = 0,364*), de data aceasta corelaţia fiind pozitivă. 

În ceea ce priveşte influenţa factorilor climatici, am constatat că durata de strălucire a 
soarelui din luna iunie a anului anterior a frânat procesul de inducţie a mugurilor de rod (r = -
0.494**), iar temperaturile minime ridicate din iunie şi iulie ale anului anterior au favorizat 
procesul de inducţie. 

Procentul de legare al fructelor (număr fructe recoltate/număr de flori existente la 
pornirea în vegetaţie), care a favorizat obţinerea unui număr mai mare de fructe pe pomi (r = 
0,233*), a fost perturbat în mod semnificativ de precipitaţiile lunii mai (r = -0,260**) şi 
favorizat de valorile mari ale temperaturii maxime a aerului din aprilie (r = 0,430***), ale 
mediei (r = 0,381***), duratei de strălucire a soarelui (r = 0,236*) şi umidităţii atmosferice ale 
aceleiaşi luni (r = 0,204*). Pozitiv a mai influenţat şi deficitul pluviometric al lunii mai (r = 
0.206*). Se pare că temperaturile minimele în creştere ale lunilor de vară (iunie şi iulie) ar 
putea favoriza procesul de inducţie a mugurilor de rod, cu condiţia ca durata de strălucire a 
soarelui să nu fie exagerată (peste 10 ore/zi). Greutatea medie a unui fruct nu a fost influenţată 
semnificativ de variaţia factorilor meteorologici.  
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Figura 93 - Diagrama intercorelării şi condiţionării climatice a indicatorilor producţiei de 

fructe la prun (1999-2009) 
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CAPITOLUL V 
Alte metode de testare a influenţei factorilor de stres climatic 

asupra culturii pomilor 
 

5.1. Fluorescenţa clorofilei 
 
Fluorescenţa clorofilei a este o metodă sensibilă care permite măsurarea in vivo a 

activităţii fotosintetice, iar cinetica flourescenţei clorofilei a (OJIP) reflectă reducerea QA - 
primul acceptor de tip chinonă al FS II (Duysens şi Sweers, 1963, citaţi de Tóth, 2006). 

În conformitate cu datele din Manual of Opti-Sciences (http://www.optisci.com/cf.htm 
– Stress Testing), testul OJIP (Figura 94) este un test rapid, care presupune adaptarea la 
întuneric şi care utilizează o rată ridicată de captură a semnalului pentru analiza schimbărilor 
fluorescenţei, cu accent pe cinetica creşterii rapide a fluorescenţei iniţiale, folosind o lumină 
actinică puternică. În faza iniţială a creşterii fluorescenţei, s-a constatat că curba rezultată 
prezintă inflexiuni intermediare înainte de a ajunge la FM sau P. Aceste vârfuri intermediare 
sau paşi (nivele) sunt desemnaţi ca J, I şi P, începând de la O, acesta fiind valoarea semnalului 
fluorescenţei iniţiale măsurat după 20 μsec (Strasser, 2004). În afară de paşii JIP mai apare un 
pas suplimentar numit K în timpul tipurilor specifice de stres (Strasser, 2004). Pasul 
K=F270μs (pas al fluorescenţei care apare la 270 μs după ce lumina actinică este pornită) în 
testul OKJIP. Vârful K este activat când OEC (ciclul evolutiv al oxigenului) este afectat. 
Cercetările au arătat că stresul termic, stresul provocat de lipsa N, stresul hidric pot să 
activeze vârful K (Strasser, 2004).  

Faza fotochimică OJ a cineticii fluorescenţei (OJIP) este puternic influenţată de 
intensitatea luminii utilizată pentru provocarea fluorescenţei (Tóth, 2006). În cazul unei 
iluminări uzuale (3000 μmol fotoni m-2 s-1), această fază se termină în circa 2 ms (acolo unde 
se situează etapa J) (Strasser şi colab., 1995, citat de Tóth, 2006). Numeroşi factori pot 
influnţa cinetica OJ: eterogenitatea antenelor FS II (Tóth şi Strasser 2005, citaţi de Tóth, 
2006), starea situsului QB (ocupat sau nu de o moleculă de QB), care este legat de starea redox 
a PQ (Tóth, 2006), limitările din partea donorilor FS II şi gruparea antenelor FS II (Tóth, 
2006). În cazul frunzelor supuse la temperaturi înalte (48°C), etapele I şi J dispar şi apare 
etapa K, la circa 400 μs (Srivastava şi colab., 1997, citat de Tóth, 2006), după care 
fluorescenţa clorofilei diminuă. Conform literaturii de specialitate, QA devine aproape 
complet redusă încă din etapa J, Tóth (2006) arătând că la o creştere a intensităţii luminoase la 
15000 μmol fotoni m-2 s-1, etapa J ajunge la o saturaţie de aproximativ 65% din valoarea Fm, 
restul cineticii fluorescenţei reprezentând alte procese care modifică starea redox a QA: 
creşterea moleculelor QB oxidate în situsul QB determină creşterea etapei J.  

Faza JI a cineticii fluorescenţei apare între 2 şi 60 ms în cinetica fluorescenţei şi este 
independentă de intensitatea luminoasă. În timpul fazei JI are loc reducerea parţială a PQ 
(Schreiber şi colab., 1989, citat de Tóth, 2006), tradusă printr-o diminuare a amplitudinii fazei 
JI. Cu privire la faza IP a cineticii fluorescenţei, Tóth (2006) a arătat că, în cazul frunzelor 
intacte tratate cu DBMIB, transferul de electroni după complexul cit b6 – cit f este necesar 
pentru apariţia acestei faze.  

Conform datelor din literatura de specialitate, stresul termic declanşează distrugerea 
complexului manganic al complexului producător de oxigen (Enami şi colab., 1994; Yamane 
şi colab., 1998, citaţi de Tóth şi colab., 2006), care are rolul de a scinda apa, sursă de electroni 
pentru lanţul transportor de electroni. Tóth şi colab. (2006) a supus frunzele de mazăre la un 
tratament termic foarte scurt de 20 s sau 40 s la 50°C, expunerea mai lungă determinând 
distrugerea completă a complexului manganic şi afectarea membranelor tilacoidelor. 
Construcţia de noi unităţi ale FS II durează 1-2 zile (Tóth, 2006). Literatura consemnează şi 
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donori alternativi de electroni care funcţionează când complexul ionilor de Mn este distrus, 
care transmit electronii centrilor de reacţie ai FS II, contribuind la reducerea lanţului 
transportor de electroni (Tóth, 2006). Acestora li se atribuiesc şi un rol protector pentru 
unităţile FS II sau FS I, în condiţii defavorabile pentru plante (temperaturi înalte, lumină 
puternică). Conform datelor din Manual of Opti-Sciences (http://www.optisci.com/cf.htm – 
Stress Testing), cel mai utilizat parametru în testul OJIP este indicele de performanţă PI, un 
indicator cu trei atribute principale care determină potenţialul activităţii fotosintetice, 
densitatea centrilor de reacţie, probabilitatea ca un foton absorbit să fie utilizat pentru o 
separare de încărcătură (transferul electronului iniţial) înainte de transferul de electroni. Dacă 
stresul va afecta oricare din aceste componente, efectul va fi arătat în indicele de performanţă 
(Schansker, 2008). PI încorporează de asemenea informaţii despre O şi J şi panta iniţială O-K. 

 

 
Figura 94 - Cinetica fluorescenţei clorofilei a (Chl a) la o frunză de mazăre adaptată la 

întuneric. Intensitatea luminii utilizate pentru măsurare a fost de 3000 μmol fotoni m-2 s-1. 
Cinetica este prezentată pe o scară logaritmică (A) şi liniară (B-D) (după Tóth, 2006) 
 

Fluxurile specifice exprimate pe centrii de reacţie (ABS/RC;TRO/RC; DIO/RC; 
ETO/RC) şi fluxuri fenomenologice pe secţiune transversală (ABS/CS; TRO/CS; DIO/CS; 
ETO/CS) au derivat din teoria fluxului de energie prin biomembrane a lui Sironval şi au fost 
calculate folosind testul OJIP (Tsimilli-Michael şi Strasser, 2001). Termenul de absorbţie 
(ABS) se referă la absorbţia fotonilor de către moleculele de clorofilă în complexele de tip 
antene. O parte din energia absorbită este reţinută (TRo) de centrii de reacţie ai PSII (P680), 
în timp ce partea rămasă este disipată (DIo) sub formă de căldură şi fluorescenţă. Din energia 
reţinută o parte este convertită în energie redox prin transport de electroni (ETo) prin QA şi QB 
(Tsimilli-Michael şi Strasser, 2001). Au fost stabilite următoarele variabile: densitatea de 
centri de reacţie (RC) pentru fiecare secţiune transversală (RC/CS), eficienţa maximă cuantică 
a fotochimiei primare a PSII (φPo = TRo/ABS), eficienţa maximă de excitare non-
fotochimică (φ Po = DIo/ABS), şi, probabilitatea ca o exciton captat (ψo = ETO/TRO), sau ca 
un foton absorbit (φEo = ETo/ABS), să mute un electron mai departe decât chinona A (QA). 

Indicele de performanţă (PI) a fost definit ca un raport între doi indici structurali-
funcţionali (SFI). Primul SFI Po(ABS) ((ChlRC/Chl tot)xPoxψo)), este sensibil la 
evenimentele structurale şi funcţionale ale FS II care conduc la transportul de electroni în 
fotosinteză (Tsmilli-Michael şi colab., 1998, (http://www.optisci.com/cf.htm – Stress 
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Testing). Cel de-al doilea SFI No(ABS) ([1-(ChlRC/Chl tot)](1- Po)x(1- ψo)), reprezintă 
energia disipată sau pierdută prin electronii din fotosinteză. 

Sunil şi colab. (2008) folosesc testul OJIP pentru a monitoriza integritatea funcţională a 
protoplastelor izolate din mezofil şi arată că protoplastele şi-au menţinut starea de integritate 
şi de activitate fotosintetică, iar performanţele lor au fost similare cu ale celor din frunzele 
intacte. 

Ort (2001), citat de Delian (2008), arată că reglarea fotosintezei, ca răspuns la factorii 
mediului înconjurător, este dinamică şi dominată de un proces fotoprotectiv numit disipare 
termică non-fotosintetică a luminii absorbite. Acest proces de disipare termică (NPQ) se află 
în competiţie cu emisia de fotoni cu lungime de undă mare (prin fluorescenţă) şi cu consumul 
în cadrul reacţiilor fotochimice, cunoscut fiind că moleculele de clorofilă activate revin la 
starea de bază prin fluorescenţă, forforescenţă sau prin participarea efectivă la fotosinteză 
(Delian, 2008).  

După Manual of Opti-Sciences, parametrii stingerii permit cuantificarea stării 
fotochimice a FS II cu privire la fracţiunea centrilor FS II care rămân deschişi sau oxidaţi în 
orice moment şi a mecanismelor fotosintetice non-fotochimice implicate în fotoprotecţie, 
fenomenele de stingere ale tranziţiei stării 1 şi stării 2, fotoinhibiţie şi fotodăunare. În modelul 
unităţilor separate al FS II, fiecare centru de reacţie posedă un sistem independent de antene. 
În modelul ”lac” al FS II, centrii de reacţie sunt conectaţi printr-o antenă comună. Modelul 
”lac” s-a dovedit a fi mult mai realist pentru plantele terestre. Unii parametrii ai stingerii din 
modelul unităţilor separate sunt incompatibili cu cei ai modelului ”lac” (Kramer, Johnson, 
Kiirats şi Edwards, 2004, citaţi în Manual of Opti-Sciences). 

Conform instrucţiunilor din Manual of Opti-Sciences, frunza este mai întâi adaptată la 
întuneric. Testul începe de la F0 sau flourescenţa minimă, măsurată fără lumină actinică. Apoi 
are loc un puls de saturaţie, care închide complet toţi receptorii din FS II prin reducerea 
completă a FS II, rezultatul fiind FM sau fluorescenţa maximă. După pulsul de saturaţie, o 
lumină actinică este activată şi semnalul fluorescent scade încet cu debutul fixării CO2 până 
ce ajunge la starea de echilibru. Stingerea fotochimică este o măsură a centrilor FS II deschişi, 
a stingerii non-fotochimice fotoprotective şi a altor mecanisme de disipare a căldurii care au 
loc. 

 
Figura 95 - Influenţa temperaturii (1 oră de expunere) asupra fluorescenţei clorofilei (OJIP) 
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Pulsul de saturaţie din timpul stării de echilibru furnizează FM' – fluorescenţa maximă 
în această situaţie, după ce NPQ a ajuns la echilibru cu fotochimia. qP sau qL din modelul 
”lac” reprezintă fracţia receptorilor FS II care rămân deschişi sau oxidaţi. Fs reprezintă 
fluorescenţa legată de nivelul actual al stării de echilibru fotochimic. Din acest punct, în care 
lumina actinică este oprită, o sursă de lumină roşu-depărtat este pornită pentru a permite 
transferul rapid al electronilor pentru reducerea FS I şi respectiv reoxidarea FS II. F0' 
reprezentă această valoare cu stingere non-fotochimică nerelaxată. 

Valorile în creştere ale pulsurilor de saturaţie după ce lumina actinică a fost oprită 
reprezintă relaxarea NPQ în timp. O parte a NPQ, qE sau Y(NPQ) în modelul ”lac” reprezintă 
pH-ul şi ciclul xantofilei - mecanism de fotoprotecţie din lumenul tilacoidelor. Restul NPQ 
reprezintă qT şi qI (sau Y(N0) în modelul ”lac”). qT este stingerea datorată tranziţiilor stării 1 
şi stării 2 şi este neglijabilă la plantele superioare. qI reprezintă fotoinhibiţia şi fotodăunarea. 
NPQ are mai multe componente (parametri) (după Manual of Opti-Sciences): NPQ este 
stingerea non-fotochimică şi este o măsură a disipării căldurii, o combinaţie pentru 
mecanismele fotoprotective, fenomenele de stingere ale tranziţiei din starea 1 şi starea 2, 
fotoinhibiţie şi fotodăunare: NPQ=qE+qT+qI.  

NPQ este mai puternic afectat de stingerea non-fotochimică decât de disiparea de 
căldură a energiei de excitaţie în antene şi poate fi considerat ca un indicator al excesului 
energiei de excitaţie. NPQ este relativ insensibil la acea parte a stingerii non-fotochimice 
asociate cu valorile qN mai mici de 0,6. Valorile qN sunt afectate de ΔpH din lumenul 
tilacoidelor care este un aspect important al reglării fotosintezei (Bilger şi Björkman, 1990, 
citaţi în Manual of Opti-Sciences). 

qN este similar lui NPQ dar cere Fod sau F0' în calcularea sa. qN este definit ca 
coeficientul stingerii non-fotochimice a fluorescenţei. Această definiţie a termenului 
presupune că stingerea fluorescenţei afectează în primul rând fluorescenţa variabilă Fv şi nu 
fluorescenţa minimă F0. În cazurile în care qN este mai mare de 0,4, acest lucru nu poate să fie 
o presupunere bună, ceea ce va afecta calcularea valorilor lui qN. Utilizând o sursă de lumină 
roşu-depărtat după iluminarea actinică, acceptorii FS II sunt reoxidaţi şi FS I este redus. O 
nouă valoarea a lui Fod este măsurată şi utilizată pentru corectarea coeficienţilor stingerii 
(modelul unităţilor separate (Van Kooten şi Snel, 1990, citaţi în Manual of Opti-Sciences). 

qE este un parametru al stingerii care reprezintă mecanismele fotoprotective ale 
frunzei care permit o rapidă compensare pentru modificările în nivelurile de lumină din cauza 
acoperirii cu nori şi a creşterii intensităţii luminoase. Este direct legat cu ΔpH din lumenul 
tilacoidelor şi cu ciclul xantofilei (modelul unităţilor separate) (Muller, Xiao-Ping şi Niyogi, 
2001, citaţi în Manual of Opti-Sciences). 

qT este un parametru al stingerii care reprezintă tranziţiile stării 1 şi stării 2. Această 
valoare este neglijabilă la plantele superioare (modelul baltă) (Muller, Xiao-Ping şi Niyogi, 
2001, citaţi în Manual of Opti-Sciences). 

qI este un parametru al stingerii care reprezintă fotoinhibiţia şi fotodăunarea (modelul 
unităţilor separate (Muller, Xiao-Ping şi Nyogi, 2001, citaţi în Manual of Opti-Sciences). 

Y(NPQ) este un parametru al stingerii din modelul ”lac” care reprezintă disiparea de 
căldură legată de toate mecanismele fotoprotective (Kramer, Johnson, Kiirats şi Edwards, 
2000, citaţi în Manual of Opti-Sciences). 

Y(NO) este un parametru al stingerii din modelul ”lac” care reprezintă toate celelalte 
componente ale stingerii non-fotochimice care nu sunt fotoprotective (Kramer, Johnson, 
Kiirats şi Edwards, 2004, citaţi în Manual of Opti-Sciences). 

qP este un parametru al stingerii care reprezintă stingerea fotochimică. Este o măsură 
a fracţiei centrilor de reacţie ai FS II încă deschişi. qP este definit ca un coeficient al stingerii 
fotochimice a fluorescenţei. Definiţia originală a acestui termen presupune ca stingerea să 
afecteze în primul rând fluorescenţa variabilă Fv şi nu fluorescenţa minimă F0. În cazurile în 



 117

care qN este mai mare de 0,4 nu este o bună aproximaţie. Această valoare va afecta calcularea 
lui qN şi a lui qP. Utilizând o sursă de lumină roşu-depărtat pentru post iluminare, acceptorii 
FS II pot fi reoxidaţi prin efectul de iluminare al FS I. O nouă valoare Fod poate fi măsurată şi 
utilizată pentru corectarea coeficienţilor stingerii. Aceasta presupune ca acceptorii PS I să fie 
activaţi corespunzător, ceea ce nu este cazul la o probă adaptată la întuneric. De aceea, 
determinarea lui Fod ar trebui să se facă după ce inducerea fotosintezei s-a făcut pentru câteva 
minute (modelul unităţilor separate) (Van Kooten şi Snel, 1990, citaţi în Manual of Opti-
Sciences). Modificările qP sunt datorate închiderii centrilor de reacţie, ca rezultat al saturării 
cu lumină a fotosintezei (Maxwell şi Johnson, 2000). 

qL este un parametru al stingerii din modelul ”lac” care reprezintă stingerea 
fotochimică. Este o măsură a fracţiei centrilor de reacţie ai FS II încă deschişi (Kramer, 
Johnson, Kiirats şi Edwards, 2004, citaţi în Manual of Opti-Sciences). 

Szabo şi colab. (2005) citat de Delian (2008) vorbeşte despre importanţa ciclului 
xantofilei în procesul de fotoprotecţie la plante. Violaxantina este prezentă în tilacoide şi 
sintetizată din zeaxantină, pe calea anteraxantinei, în condiţii de iluminare slabă. La lumină 
puternică, scăderea pH-ului din lumen, activează interconversia xantofilelor, în timp de 
minute, ca parte a ciclului xantofilelor (Delian, 2008). Demming-Adams (1990), citat de 
Müller şi colab. (2001), au arătat că cantitatea de zeaxantină sintetizată, via ciclul xantofilei, 
este înalt corelată cu nivelul qE pentru un număr însemnat de plante şi o varietate de condiţii. 
Funcţionarea normală a qE protejează FS II împotriva iluminărilor puternice de scurtă durată 
şi a fluctuaţiilor intensităţii luminoase. Cercetările efectuate de Müller şi colab. (2001) pe 
”mutante” de Arabidopsis au demonstrat că acestea sunt mai tolerante la lumina puternică sau 
la stresul oxidativ decât tipul sălbatic.  

Testul NPQ include cinci măsurători în lumină actinică şi trei măsurători în timpul 
adaptării la întuneric (Figura 96). 

 

 
Figura 96 - Testul NPQ (după FluorCam_Operation_Manual.pdf, 2008) 

 
Cercetările efectuate la porumb de către Ming şi colab. (2006) au arătat că există 

diferenţe în ceea ce priveşte rata fotosintezei (Pn), dar nu şi între unii parametri ca Fv/Fm, qP 
şi ǿp, respectiv că au existat diferenţe în NPQ şi caracteristicile sale ca TNPQ, TNPQmax, 
RNPQ şi RNPQmax pentru diferite genotipuri de porumb. Aceşti autori au arătat că TNPQ şi 
NPQmax s-au corelat cu Pn, ceea ce a însemnat că numai NPQ, dar şi caracteristicile sale – 
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TNPQ şi NPQmax - şi în special TNPQ pot fi buni indicatori pentru selecţia genotipurilor de 
porumb înalt fotosintetizatoare. 

În ceea ce priveşte valorile indicatorilor OJIP (figura 95) se remarcă o scădere 
accentuată a fluorescenţei maxime după expunerea la temperaturi ridicate numai la soiul 
Centenar şi foarte redusă la celelalte două soiuri. 
 Se remarcă în cazul determinării parametrilor NPQ la cele 3 soiuri de prun faptul că în 
condiţii de temperaturi ridicate NPQ_Lss (disiparea de căldură legată de toate mecanismele 
fotoprotective) creşte la toate soiurile de la 1,33 la Tita, 2,42 la Stanley şi 1,51 la Centenar la 
1,72, 3,06 şi respectiv 2,39. 
 

 
Figura 97. Influenţa temperaturii (1 oră de expunere) asupra fluorescenţei clorofilei (NPQ) 

 
 

5.2. Indexul de stres hidric al culturilor 
  

Utilizarea indicelui de stres hidric (crop water stress index, CWSI) este preferată în 
agricultură, fiind unul dintre cei mai buni indicatori pentru programarea şi managementul 
irigaţiilor (Jackson, 1982, Pinter şi Reginato, 1982; Reginato, 1985; Howell şi colab., 1984; 
O'Toole şi colab., 1984; Reginato şi Howe, 1985; Reginato şi Garrot, 1987; Waujura şi colab., 
1990; Smith, 1992; Irmak şi colab., 2000; Păltineanu şi colab., 2008) şi pentru estimarea 
producţiei (recoltei) (Idso şi colab, 1981, Walker şi Hatfield, 1983; Smith şi colab., 1985, 
Păltineanu şi colab., 2008, citaţi de Păltineanu, 2008). Calcularea CWSI pentru livezile de 
măr de la Piteşti-Mărăcineni a fost efectuată de către Păltineanu şi colab. (2008), pentru 
plantele ornamentale şi nuc de către Sammis şi Jernigan (1992) şi Sammis şi Lugg (1988), iar 
pentru portocali de către Sdoobee şi Kaewkong (2006). CWSI a fost utilizat şi pentru 
evaluarea stresului hidric al grâului (Guofu Yuan şi colab., 2004) şi al porumbului (Irmak şi 
colab., 2000). Au fost efectuate studii şi calculat CWSI şi la cartof (Erdem şi colab., 2006), 
pepene verde (Garrot şi colab., 1987) şi soia (Payero şi Irmak, 2006). CWSI a fost folosit şi 
pentru aprecierea stresului hidric al pajiştilor. Feldhake şi colab., (1997) cercetează relaţia 
dintre CWSI şi evapotranspiraţie la două specii de graminee Festuca arundinacea şi Dactylis 



 119

glomerata. Sammis şi Jernigan (1992) determină linia bazală inferioară (LBL) pentru plante 
cultivate ca: Medicago sativa, Fraxinus velutina glabra şi Prunus cersifera, iar Hatfield şi 
colab. (1985) determină linia bazală inferioară (LBL) pentru calcularea CWSI la bumbac. 
Payero şi Irmak (2006) dezvoltă noi metode pentru determinarea liniilor bazale inferioară 
(LBL) şi superioară (UBL) la porumb şi soia. Jalali-Farahani şi colab.(1993), determinând 
CWSI la Cynodon dactylon, stabilesc că valorile acestui indice au fost puternic influenţate de 
radiaţia netă. CWSI a fost corelat şi cu potenţialul apei din plantă (Pinter şi Reginato, 1981; 
O'Toole şi colab., 1984; Jackson, 1981), cu disponibilitatea apei din sol (Hatfield, 1983; 
Reginato şi Garrot, 1987) şi cu conductanţa frunzei la Vitis vinifera (Möller şi colab., 2006). 
Wang şi colab., (2005) la grâu şi Qiu şi colab., (2000) la sorg şi pepene modifică metoda de 
evaluare a CWSI comparativ cu metoda stabilită de Jackson (1981) prin utilizarea 
temperaturii unei frunze artificiale, fără transpiraţie (imitation leaf), iar Hattendorf şi colab., 
(1990) la Medicago sativa şi Blonquist (2006) propun calcularea CWSI prin măsurarea 
conductanţei stomatelor frunzelor.  

Pentru calcularea CWSI, au fost calculate mai întâi linia bazală inferioară (LBL) şi 
linia bazală superioară (UBL), după Idso şi colab., 1981 şi Jackson şi colab., 1981. Linia 
bazală inferioară a fost determinată în cursul anilor 2009 şi 2010, în zile cu cer senin, când 
temperatura aerului a înregistrat maxim 34°C, pe pomi bine aprovizionaţi cu apă timp de două 
zile înaintea efectuării înregistrărilor, între orele 800-1400. Pentru determinări s-a utilizat un 
termohigrograf cu termometru în infraroşu tip MANNIX EM 8857PI, datele fiind preluate pe 
un notebook la 2 secunde interval cu ajutorul programului Handheld Versiunea 2.0. Diferenţa 
dintre temperatura frunzei (Tc) şi temperatura aerului (Ta), respectiv Tc-Ta, a fost apoi 
reprezentată grafic faţă de tensiunea vaporilor de apă din atmosferă (Vpd), iar linia bazală a 
fost obţinută printr-o regresie liniară (Y=a+bx) a Tc-Ta (Y) faţă de Vpd (x), folosind metoda 
celor mai mici pătrate. Linia bazală superioară a fost determinată prin tăierea unor şarpante, 
legarea lor în locul iniţial, iar după o zi, timp în care planta încetează să mai transpire, s-a 
măsurat diferenţa de temperatură specifică acestei linii. Indicele de stres hidric al plantelor a 
fost calculat prin determinarea distanţei relative între linia bazală inferioară, care reprezintă 
condiţiile de nonstres hidric şi linia bazală superioară care reprezintă lipsa transpiraţiei. A fost 
calculat pentru fiecare temperatură măsurată ca raportul între: a – distanţa dintre localizarea 
unui punct (reprezentând o pereche de valori Tc-Ta, Vpd) şi LBL şi b – distanţa între LBL şi 
UBL, astfel încât CWSI este egal cu a/b (Idso şi colab., 1981) (Figura 98). 

 

 
Figura 98 - Calcularea indicelui de stress hidric (CWSI) (după tsammis@nmsu.edu) 
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Figura 99 - Diagrama indicelui de stres hidric la cultura părului (soiul Williams), 

cu linia bazală inferioară şi superioară calculată, faţă de cea de referinţă 
(albastră, Sammis şi Jernigan (1992)) 

 

 
Figura 100 - Diagrama indicelui de stres hidric la cultura mărului (soiul Idared),  

cu linia bazală inferioară şi superioară calculată, faţă de cea de referinţă 
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5.3. Determinarea dinamicii orare a diametrului trunchiului pomilor 
cu ajutorul dendrometrelor şi corelarea cu valorile indicatorilor 
meteorologici 
 
 Diametrul trunchiului reprezintă indicatorul biometric cel mai folosit în cercetare 
pomicolă din întreaga lume. Acesta este un indicator foarte sensibil al ritmului proceselor de 
creştere, corelate la rândul lor cu ritmul asimilaţiei plantelor.  
 

 
Figura 101 - Variaţia orară a diametrului trunchiului în lunile mai şi iunie, la soiul de măr 

Redix în anul 4 de la plantare la Piteşti 
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Fgura 102 - Variaţia orară a diametrului trunchiului în lunile iulie şi octombrie, la soiul de 

măr Redix în anul 4 de la plantare la Piteşti 
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Figura 103 - Detaliu de instalare a dendrometrului DEX 100 la soiul de măr Redix 

 
 Corelarea valorilor diametrului trunchiului cu dinamica umidităţii solului, 
temperaturile aerului şi ale solului, radiaţia solară, evapotranspiraţia potenţială de referinţă 
Penman – Monteith şi chiar cu fertilizările, starea frunzişului şi încărcătura de fructe, pot 
constitui un adevărat tablou de control al favorabilităţii condiţiilor de mediu 
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