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Capitolul 1 

ACTUALITATEA TEMEI, SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCET ĂRILOR 

  

1.1. EVOLUȚIA CLIMEI PĂMÂNTULUI DE-A LUNGUL TIMPULUI 

 

Clima Pământului fiind generată de factori, cum ar fi: insolația, excentricitatea 

orbitei terestre, mișcarea de precesie terestră, oblicitatea în raport cu soarele, albedoul 

terestru, factori antropici, umiditatea, suprafața terestră, nu poate ramâne constantă atât 

timp cât se produc schimbări, evoluție la nivelul scoarței terestre.  

 

1.2. EVOLUȚIA CLIMEI LA NIVEL MONDIAL 

 

Conform temperaturilor reconstituite de climatologi, ultimul deceniu din secolul al 

XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea constituie cea mai caldă perioadă din ultimii 

2000 de ani. Riscurile pe care le prezintă schimbările climatice sunt reale și impactul 

acestora se face deja simţit, iar faptul că în zilele noastre au fost înregistrate cele mai 

ridicate niveluri ale CO2 și CH4 din ultimii 800000 de ani a fost demonstrat de 

cercetători. Schimbările climatice reprezintă o problemă de politică la nivel înalt în 

Europa. Dovezi ştiinţifice şi explicaţii ale schimbărilor climatice (Fig.1, Fig. 2, Fig. 3) s-

au acumulat peste mai multe decenii, fiind integrate în strategii și politici de adaptare. 

 

 

Fig. 2. Creșterea nivelului mării  

în secolul al XX-lea (sursa: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Încălzire_globala) 

 
Fig. 1. Evoluția temperaturilor medii anuale și a mediilor pe cinci 

ani în epoca industrializării 

(http://ro.wikipedia.org/wiki/Încălzire_globala) 
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1.3. EVOLUȚIA CLIMEI ÎN 
EUROPA 

 
România este încadrată 

în zona cu cea mai scăzută 

capacitate de adaptare la 

schimbările climatice (Fig. 4) 

existente şi a celor ce urmează 

să se mai producă, iar Câmpia 

Transilvaniei este printre 

zonele cele mai afectate. În 

prezent și în perspectivă sunt 

propuse o serie de strategii și 

planuri pentru contracarea 

schimbărilor climatice, însă 

pentru punerea lor în aplicare 

este necesară o monitorizare 

strictă a regimului termic și 

hidric al zonei, pentru 

identificarea si implementarea 

măsurilor de adaptare la 

efectele schimbărilor climatice. 

Foarte importante sunt 

considerate măsurile de 

reducere a efectelor 

fenomenelor meteorologice 

extreme, folosirea în agricultură 

a unor noi structuri de plante 

rezistente la secetă, sau chiar o revizuire a perioadelor optime de semănat astfel încât 

plantele să beneficieze în timpul perioadei de vegetație de aportul optim de apă.  

 
 
 

 

Fig. 3. Temperatura în ultimii 2000 de ani, reconstituită 

(sursa: http://www. wordpress.com/2010/11/30/evolutia-climei) 

 

 

Fig. 4. Capacitatea generală de adaptare la schimbările climatice (sursa: Espon) 
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1.4. EVOLUŢIA CLIMEI ÎN ROMÂNIA 
 

În țara noastră s-a înregistrat o creştere semnificativă a temperaturii medii anuale 

observate. În ultima sută de ani, această creştere a fost in jur de 0,50C. Creşterea termică 

s-a accentuat în ultimele decenii, începând cu a doua jumătate a secolului XX, ajungând 

la valori cuprinse între 0,80C şi 10C, pe regiuni extinse din România. În cazul 

precipitaţiilor există o diminuare uşoară a cantităţii anuale la nivelul întregii ţări, în 

intervalul 1901-2007, acestea s-au redus cu 50 mm (Fig. 5). 

Agenția Naționala de Meteorologie prognozează pentru România, faţă de perioada 

1980-1990, o încălzire medie anuală ca şi cea proiectată pentru Europa şi anume creșterea 

temperaturilor: intre 0,5°C si 1,5°C pentru perioada 2020-2029; intre 2,0°C si 5,0°C 

pentru 2090-2099. Pentru intervalul 2090-2099, oamenii de ştiinţă preconizează un 

deficit pluviomteric în timpul verii (10-30%) şi o creştere a precipitaţiilor pe durata iernii 

(5-10%). Deoarece va fi mai accentuat deficitul de apă, va avea de suferit foarte mult 

agricultura, dar în acelaşi timp şi populaţia care se adaptează cu greu la temperaturile 

extreme, care se manifestă mai multe zile la rând. 

 
 
 
 
 Ultima cercetare asupra evoluţiei climei în interiorul Bazinul Carpatic , a arătat 

o creştere a temperaturii aerului în ultimii o sută ani, cu aproximativ 0,7°C. Acest fapt 

este demonstrat, de asemenea, de faptul că, şase dintre cei mai călduroşi ani ai secolului 

20 au fost înregistraţi în anii '90. Contrar numelui său, Câmpia Transilvaniei nu este din 

punct de vedere geografic plată, ci mai degrabă o colecţie de dealuri de aproximativ 300 - 

450 m deasupra nivelului mării, în sud şi 550 - 600 m deasupra nivelului mării, în nord. 

Fig. 5. Tendințe lineare pentru media anuală a temperaturii aerului (a, 0C)pe perioada 1901-2007 şi cantitatea anuală de 

precipitaţii (b, mm) pe perioada 1891-2007 (sursa: Agenția Națională de Meteorologie) 
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Clima Câmpiei Transilvaniei este extrem de dinamică, variind de la veri calde, cu 

temperaturi ridicate de > 30°C la ierni foarte reci cu minime de ~ - 10°C. 

 

1.5. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR EFECTUATE 

1.5.1. Scopul cercetărilor 
 

Teza are ca scop principal monitorizarea regimului termic și hidric al solurilor din 

Câmpia Transilvaniei (temperatura si umiditatea solului, temperatura aerului și 

precipitaţiile) prin 20 de stații, amplasate pe microzone pedoclimatice, analiza și 

prelucrarea datelor în relație cu principalele 5 plante de cultură recomandate în această 

zonă și precizarea măsurilor agrotehnice pentru elaborarea tehnologiilor agricole 

durabile. Noutatea si originalitatea cercetărilor in cadrul tezei fiind legată de elaborarea 

soluţiilor în relație cu monitorizarea zonei și adaptarea acestora la o zonă bine delimitată, 

cu reale și grave probleme de sustenabilitate. 

 

1.5.2. Obiectivele cercetărilor efectuate 
 

Obiectivele cercetărilor efectuate în cadrul tezei “Monitorizarea regimului  termic 

și hidric din Câmpia Transilvaniei și caracterizarea tehnologică a terenurilor pentru 

principalele culturi” sunt: 

1. Caracterizarea cadrului natural din Câmpia Transilvaniei şi stabilirea unei 

reţele cu 20 de stații pentru monitorizarea regimului termic și hidric al 

solurilor. 

2. Analiza pedologică și agrotehnică a solurilor pe care s-au instalat staţiile. 

3. Monitorizarea regimului termic și hidric al solurilor din Câmpia 

Transilvaniei și dezvoltarea interpolată a unor regimuri de temperatură a 

solurilor, pornind de la datele colectate. 

4. Evaluarea resurselor termice și hidrice în raport cu principalele culturi 

agricole: grâu de toamnă, porumb, soia, floarea soarelui, sfeclă de zahăr şi 

elaborarea recomandărilor pentru agricultori. 
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5. Caraterizarea tehnologică a terenurilor pentru principalele culturi: 

− Indicele de erodabilitate al solurilor; 

− Indicele de agresivitatea pluvială 

− Influen ța morfologiei versantului asupra regimului termic; 

− Determinarea perioadei optime de semănat în Câmpia Transilvaniei; 

− Determinarea sumei gradelor înregistrate în Câmpia Transilvaniei pentru 
principalele culturi; 

− Determinarea gradului de asigurare cu apa al plantelor pe parcursul 
perioadei de vegetatie pentru principalele culturi; 

6. Determinarea indicatorilor climatici de caracterizare a Câmpiei 

Transilvaniei: (factorul de ploaie (Lang); indicele de ariditate De Martonne; 

indicele xerotermic (Gaussen); indicele de continentalitate Gams; indicele de 

Angot). 

Capitolul 2 

CADRUL NATURAL AL CERCET ĂRII ŞI PARTICULARIT ĂŢILE ZONEI 

PRIVIND EVOLU ŢIA REGIMULUI TERMIC ȘI HIDRIC 

2.1. POZIŢIONAREA GEOGRAFICĂ A CÂMPIEI TRANSILVANIEI 

 
Câmpia Transilvaniei reprezintă o 

subunitate a Depresiunii Transilvaniei, 

alături de Podişul Târnavelor şi Podişul 

Someşan (Fig. 6). Depresiunea 

Transilvaniei este o ”cetate naturală”, care 

comunică cu zonele extracarpatice prin 

”porți” apărute în urma fragmentării 

tectonice, iar prin aceste legături pătrund 

masele de aer vestice, mai calde și umede. 

 
2.2. UNITĂŢILE FIZICO-GEOGRAFICE ALE CÂMPIEI TRANSILVANIEI 
 
Numele de Câmpia Transilvaniei nu corespunde în totalitate cu elementele 

structurale ale acesteia, dar este folosit datorită climei, a activității antropice și în special 

Fig. 6. Localizarea Câmpiei Transilvaniei (original) 
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a modului de folosință a terenurilor, pentru agricultură. Deși pare doar ca are un relief 

constant și uniform, de tip colinar, apar unele diferențieri care impun împărțierea Câmpiei 

Transilvaniei. În literatura de specialitate, s-a încercat o regionare a Câmpiei 

Transilvaniei astfel încât sa fie cât mai bine  caracterizată de numele pe care il poartă, de-

a lungul timpului fiind consemnată printr-o terminologie diferită: Câmpia Someşelor şi 

Câmpia Mureşului, Câmpia de coline înalte ale Transilvaniei şi Câmpia de coline joase 

ale Transilvaniei. 

 
2.3. GEOLOGIA ȘI LITOLOGIA 

 

Bazinul Transilvaniei a luat naştere prin scufundarea regiunii, peste care au 

invadat apele mãrii Paleogene, după care la sfârșitul Pliocenului acest bazin a fost 

colmatat. Regiunea Câmpiei Transilvaniei se remarcă printr-un inveliş sedimentar gros, 

de 3000 - 4000 m, care este mai ridicat în partea de nord, în centru prezintă ridicături mai 

mici şi este coborât în apropierea Mureşului. În zona vestică și cea de nord apar 

formațiuni de sare, la Turda, Cojocna, Nireș, Sic.  

 
2.4. HIDROGRAFIA, HIDROLOGIA SI HIDROGEOLOGIA 

 
Cantitatea şi calitatea apelor freatice din Câmpia Transilvaniei reprezintă 

probleme ce au condiţionat dezvoltarea economică şi socială a habitatelor rurale şi au 

determinat amenajarea şi întreţinerea antropică a lacurilor create natural. În condițiile din 

Câmpia Transilvaniei, apele freatice sunt dispuse la diferite adâncimi, datorită reliefului 

dispus neuniform, iar alimentarea acestora se face direct din precipitații, din rețeaua 

râurilor sau prin scurgerile de pe versanți. Insuficiența apelor freatice se datorează 

prezenței structurii impermeabile de la suprafață care determină scurgerea apei, în 

detrimentul infiltrării acesteia.  

 
2.5. CLIMA ŞI MICROCLIMA 

 
Climatul Câmpiei Transilvaniei este moderat, cu diferențe între nord și sud 

datorită prezenței Munților Apuseni, în partea de nord – vest apar influențele foehnice a 

Munților Meseș, precum și cu o serie de topoclimate specifice zonelor cu văi largi. 

Temperatura aerului, prezintă de asemenea diferențe ușoare între partea nordică si cea 
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sudică. Deoarece partea nordică este caracterizată de culmi mai înalte, temperatura aici 

este mai scăzută  cu aproape un grad față de partea sudică, unde media anuală este de cca. 

8-90C.  

Câmpia Transilvaniei are o situaţie aparte legată de reţeaua hidrografică şi 

precipitaţiile multianuale deficitare. O caracteristică a Câmpiei Transilvaniei este aceea 

că, deşi este o regiune mai joasă decât împrejurimile, nici văile râurilor principale, nici 

drumurile mari nu converg spre centrul ei, ci o înconjoară pe la perifierie. Din această 

cauză este o zonă săracă în resurse de apă, ocolită de marea circulaţie şi ne lămureşte în 

parte de caracterul ei rural şi dispunerea oraşelor pe margini. Precipitaţiile, în general 

deficitare în Câmpia Transilvaniei, înregistrează, în cea mai mare parte a unităţii, valori 

de 500 – 600 mm/an, iar frecvenţa precipitaţiilor se încadrează tipului de circulaţie nord – 

vestică şi vestică. Vânturile au crescut în intensitate și se înscriu în condiţia de circulaţie 

generală a maselor de aer din această parte a României, astfel încât cele dominante sunt 

din nord – vest şi vest.  

 
2.6. SOLURILE DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI ȘI CARATERIZAREA 

TEHNOLOGICĂ A TERENURILOR 
 

 La nivelul Câmpiei 

Transilvaniei, la o analiză atentă ne dăm 

seama că avem de a face cu un mozaic 

de soluri cu o distribuţie teritorială 

asimetrică. Solurile cele mai răspândite 

din Câmpia Transilvaniei fiind 

faeoziomurile (30,2%), cernoziomurile 

(20,5%), antrosolurile (14,9%), 

luvosolurile (13,4%), eutricambosolurile 

(9%) si preluvosoluile (8,4%). 

Cernisolurile ocupă sectorul sudic, sud 

vestic al Câmpiei Transilvaniei şi sunt 

caracterizate printr-o fertilitate ridicată, 

mijlociu permeabile şi grele textural. În Fig. 7. Suprafața și ponderea principalelor tipuri de sol în 
Câmpia Transilvaniei (WEINDORF și colab., 2009) 
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partea nordică, nord-estică întâlnim mai mult preluvosolurile, luvosolurile si 

eutricambosolurile, soluri potenţial fertile, grele textural şi uneori expuse eroziunii. 

Antrosolurile au o distributie uniforma. 

 
2.7. VEGETAŢIA NATURALĂ ŞI CULTIVATĂ DIN CÂMPIA 

TRANSILVANIEI 
 

Tipologia vegetației Câmpiei Transilvaniei este foarte variată datorită reliefului 

monoclinal, a expoziției şi altitudinii versanților, precum și caracteristicilor climatice. 

Teritoriul Câmpiei Transilvaniei relevă o aparentă şi înşelătoare senzaţie de uniformitate 

şi monotonie în ceea ce priveşte vegetaţia.  

Procentul de împădurire al actualului spaţiu geografic al României a scăzut treptat 

de la aproximativ 80%, cât a fost în trecutul îndepărtat, la 55-60% la începutul secolului 

al XIX-lea şi la 27% atât cât este în prezent. S-a produs astfel o considerabilă deteriorare 

a mediului, inclusiv o incredibilă îngustare a biodiversităţii la toate nivelurile. Denumirea 

Depresiunea Transilvaniei, provine de la latinescul „silva” care înseamnă pădure, dar care 

ajunge astăzi la o medie de 6,8% din suprafață în Câmpia Transilvaniei. În Evul Mediu, 

Câmpia Transilvaniei nu beneficia de prea multe resurse hidrologice, însă prin 

amenajarea și intreținerea lacurilor se putea realiza alimentarea zonei în așa fel încât să 

fie grânarul Transilvaniei. De secole, regiunea a fost grânarul Transilvaniei, de unde și 

numele de „Câmpia Pâinii” sub care apare în secolele XVII-XVIII. Despăduririle 

efectuate nu s-au datorat doar nevoii de pâmânt cultivabil, ci și tehnologiilor de extragere 

și prelucrare a materialelor și în special extragerea sării, fapt ce a atras după sine și o 

nevoie mare de lemn. În ultimii două sute de ani Câmpia Transilvaniei a suferit un impact 

antropic considerabil, în ciuda aparenței presiuni nesemnificative şi a predominării 

satelor cu populaţie redusă. 

Analiza structurii culturilor din Câmpia Transilvan iei arată ponderea mai 

mare, respectiv considerate culturi principale: grâul de toamnă, porumbul, soia, floarea 

soarelui și sfeclă de zahăr. Aceste 5 culturi principale rezultă atât din analiza 

suprafețelor cultivate în perioada anilor 1984-2009, dar și pe considerentul recomandării 

unor asolamente care să includă o leguminoasă anuală, respectiv cultura de soia. Cele mai 
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mari suprafețe cultivate, în cadrul Câmpiei Transilvaniei, pentru cele 5 culturi sunt în 

județul Mureș, urmate apoi de județul Cluj și Bistrița Năsăud.  

 

Capitolul 3 

METODOLOGIA CERCET ĂRII 

 

Monitorizarea regimului termic și hidric al solurilor din Câmpia 

Transilvaniei s-a realizat folosind 20 de stații HOBO-MAN-H21-002, amplasate astfel 

incât să acoperim cele 3 subunităţi ale Câmpiei Transilvaniei: Câmpia de Coline Joase, 

Câmpia de Coline Înalte și Câmpia de Coline Bistriţa – Şieu. Amplasarea acestora este 

stabilită pentru a cerceta pedoclimate specifice și pentru a cuprinde principalele tipuri de 

sol ale zonei. Fiecare staţie înmagazinează electronic datele de temperatură la sol pe 3 

adâncimi (10, 30, 50 cm), umiditatea pe adâncimea de 10 cm, temperatura aerului și 

precipitațiile, pentru perioada martie 2008 - iulie 2012. Instalarea primelor stații a fost în 

aprilie 2008 în localităţile: Jucu, Crăieşti, Dipşa, Silivaşul de Câmpie, Triteni, Ţaga, 

Căianu, Band, Luduş, Balda, iar în februarie 2009 instalarea altor 10 stații în localităţile: 

Cojocna, Sic, Unguras, Branistea, Nuseni, Matei, Zoreni, Filpișu Mare, Voiniceni, Zau de 

Câmpie.  

 
Capitolul 4 

REZULTATELE OB ȚINUTE 

4.1. CARACTERIZAREA 

PEDOLOGICĂ A LOCAŢIILOR 

DE AMPLASARE A 

STAŢIILOR 

 
Tipurile de sol pe care au 

fost amplasate stațiile sunt (Fig. 

8): cernoziom (Căianu), faeoziom 

(Balda, Band, Crăieşti, Triteni, 

Dipşa, Jucu, Luduş, Cojocna, 

Voiniceni), eutricambosol (Matei, Fig. 8. Tipurile de sol pe care au fost amplasate staţiile (original) 
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Silivaşu de Câmpie, Braniștea, Unguraş, Zau de Câmpie), districambosol (Filpi şu 

Mare), preluvosol (Ţaga, Nuşeni, Sic, Zoreni). Majoritatea au o textură argilo lutoasă, 

pH-ul cuprins între 6 – 8,69 și un conținut de humus cuprins între 2,5 și 4,15, în orizontul 

0-20 cm. 

 
4.2. MONITORIZAREA REGIMULUI TERMIC ȘI HIDRIC DIN CÂMPIA 

TRANSILVANIEI 

4.2.1. Regimul termic al solurilor din Câmpia Transilvaniei 

 
Regimul termic al solurilor se 

află în strânsă legătură cu vegetaţia care îl 

acoperă, panta, expoziţia, precum şi cu 

intevenţia pe care o exercită omul asupra 

lui. Regimul termic al solului a fost 

determinat direct din datele înregistrate, 

prin calculul mediei temperaturilor din 

lunile de vară (iunie, iulie, august) și din 

lunile de iarnă (noiembrie, decembrie, 

ianuarie). Datele înregistrate arată că 

regimul termic al solurilor din Câmpia 

Transilvaniei este de tip mesic – ”media 

anuală a temperaturii solului este de 80C 

sau mai mare, dar mai mică de 150C, iar 

diferenţa dintre media temperaturilor de 

vară şi media temperaturilor de iarnă a 

solului este mai mare de 60C, la 

adâncimea de 50 cm în sol”. Mediile multianuale ale temperaturii solului la 50 cm sunt 

cuprinse între 10,03-12,860C (Fig. 9), fiind încadrate între limitele precizate de 8-150C. 

Diferențele dintre mediile temperaturilor de vară și mediile temperaturilor de iarnă sunt 

mai mari de 60C, valoarea cea mai mare a diferenței o întâlnim la Țaga, în anul 2011, 

fiind de 17,720C, urmată de valoarea de 16,480C, întâlnită la Căianu, în anul 2010. 

Valoarea cea mai mică a acestei diferențe o găsim la Matei, în anul 2009, fiind de 

Fig. 9. Mediile multianuale (2008-2011) a diferenţelor 
dintre media temperaturilor de vară şi media 

temperaturilor de iarnă, a solului, la cele 20 de stații din 
Câmpia Transilvaniei 
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11,350C, urmată de Silivașu de 

Câmpie, în același an, cu o valoare de 

11,550C. Regimul termic al solului, 

respectiv diferențele dintre media 

lunilor de vară și media lunilor de 

iarnă, confirmă microzonele Câmpiei 

Transilvaniei, precum și diferențele 

de caraterizare agrotehnică a 

terenurilor, rezultate din delimitarea 

Câmpiei de Coline Înalte ale 

Transilvaniei - denumire folosită 

pentru partea de nord a Câmpiei unde 

există un relief mai înalt, respectiv 

Câmpia de Coline Joase ale 

Trasilvaniei, partea sudică, cu 

altitudini mai reduse. 

 
4.2.2. Mediile temperaturilor și 

umidit ății anuale în sol 
 

 Cunoaşterea relaţiei 

existente între temperatura 

aerului şi cea a solului devine 

esenţială în analiza relaţiei existente 

între plantă şi sol, ceea ce se 

datorează şi faptului că, temperatura 

solului este diferită de la un orizont 

pedogenetic la altul. Astfel se poate 

constata că diferențele de 

temperatură înregistrate la cele 20 

de stații în funcție de locul de 

amplasare a senzorilor este 
Fig. 11. Mediile multianuale (2009-2011) ale temperaturii 
solului la adâncimea de 50 cm, in Câmpia Transilvaniei 

Fig. 10. Mediile multianuale (2009-2011) ale temperaturii 
solului la adâncimea de 10 cm, în Campia Transilvaniei 
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următoarea: mediile multianuale ale temperaturii aerului sunt cuprinse între 9,35-

12,040C; mediile multianuale ale temperaturii solului la 10 cm sunt cuprinse între 9,89-

12,820C (Fig. 10); mediile multianuale ale temperaturii solului la 30 cm sunt cuprinse 

între 10,05-12,850C; mediile multianuale ale temperaturii solului la 50 cm sunt cuprinse 

între 10,03-12,860C (Fig. 11). La majoritatea stațiilor (cu excepția stației Caianu – versant 

nordic și Braniștea – luncă) temperaturile medii multianuale ale aerului sunt mai mici în 

aer, cresc cu 0,01 (Nușeni) - 2,040C (Matei) pe adâncimea de 10 cm și cresc cu 0,15 

(Nușeni) - 1,360C (Voinicieni) pe adâncimea de 50 cm, față de temperaturile medii 

multianuale ale aerului. 

 
4.2.3. Mediile temperaturilor anuale în aer 

 
Temperatura medie a aerului, pe perioada 2009-2011, este de 10,750C, fiind de 

11,150C în sol, la adâncimea de 10 cm, respectiv de 11,280C la adâncimea de 50 cm. 

Temperatura medie a aerului, din 

perioada monitorizată, este peste 

media multianuală a zonei, ceea 

ce a influenţat în mod 

semnificativ perioada optimă de 

semănat şi suma gradelor de 

temperatură biologic active din 

timpul perioadei de vegetaţie. 

 
4.2.4. Precipitațiile anuale 

 
Media precipitaţiilor  

înregistrate în perioada 2009-

2011, este de 498,97 mm/an, 

fiind sub media multianuală a 

zonei (538 mm). Anul 2009 a 

înregistrat o medie a Câmpiei 

Transilvaniei de 503,84 mm fiind 

considerată la limita inferioară a zonei, urmată de anul 2010, cu o medie anuală de 607,84 

Fig. 12. Mediile multianuale (2009-2011) ale umiditatii solului, la 
10 cm, in Campia Transilvaniei  
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mm, fiind anul cu precipitaţii apropiate de normala zonei. Anul 2011 este extrem de 

secetos, respectiv cu o medie de 376,56 mm. Această situaţie a precipitaţiilor se regăsesc 

în valorile umidit ăţii  înregistrate la adâncimea de 10 cm în sol (Fig. 12), unde avem o 

medie a zonei de 0,249 m3/m3. Cantităţile reduse de precipitaţii, dar mai ales repartizarea 

deficitară a acestora pe parcursul perioadei de vegetaţie a culturilor, este agravată de 

deficitul de resurse hidrologice ale zonei.  

 
4.2.5. Influența morfologiei versantului asupra regimului termic 

 
 Datorită reliefului colinar al Câmpiei Transilvaniei, avem versanţi cu diferite 

expoziţii şi grade de înclinare, pe suprafaţa cărora poate să apară fenomenul de eroziune, 

care impun măsuri de diferențiere tehnologică. Pentru a determina influența factorului 

climatic asupra caracterizării agrotehnice a terenurilor, în funcție de morfologia 

versantului, au fost amplasate 11 stații, în perioada aprilie – octombrie, 2011, în Căianu, 

pe versanţi cu altitudini și expoziții diferite (Fig. 13). Din analiza datelor înregistrate 

rezultă o situație asemănătoare a versanților sudici, cu cei sud-estici și estici – precipitații 

mai reduse cu cca. 43,8 mm, temperaturi mai ridicate cu 0,370C în aer, cu 1,910C la 10 

Fig. 13. Statiile de la Căianu amplasate pe un versant cu diferite expozitii 
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cm, cu 2,22 0C la 20 cm și cu 2,430C la 30 cm adâncime în sol, în comparație cu versanții 

nordici, nord-vestici sau vestici. Aceste aspecte, completate cu cele legate de pantă, 

impun măsuri agrotehnice speciale generate de relieful Câmpiei Transilvaniei. Semănatul 

se va realiza pe versanții sudici cu cca. 3 zile mai devreme și la adâncimea maximă din 

intervalul recomandat pentru fiecare cultură pentru a prinde temperatura și umiditatea 

optimă de germinație. Desimea culturilor va fi mai redusă pe versanții sudici, având în 

vederea deficitul mai accentuat de precipitații. 

 
4.2.6. Regimului de umiditate al Câmpiei Transilvaniei 

 
Din analiza datelor înregistrate rezultă că regimul de umiditate al Câmpiei 

Transilvaniei este de tip ustic, adică, media anuală a temperaturii solului este mai mică de 

220C (mediile multianuale ale temperaturii solului la 50 cm fiind cuprinse între 10,03-

12,860C) iar mediile temperaturilor de vară și cele de iarnă diferă între ele cu 60C sau mai 

mult la adâncimea de 50 cm (mediile anuale ale diferențelor, dintre media lunilor de vară 

și media lunilor de iarnă fiind cuprinse între 11,35 (Matei) - 17,720C (Țaga)). În anii 

normali, secțiunea de control pentru umiditate este uscată în unele părți sau în întregime 

pentru sau mai mult de 90 de zile cumulativ, dar nu este uscată în toate părțile pentru mai 

mult de 45 de zile cumulate când temperatura solului la 50 cm adâncime este mai mare de 

60C. Numeroase soluri, în special cele din partea de sud a Câmpiei, respectiv pentru 

expozițiile sudice, sau sud-estice solul este uscat peste 45 de zile consecutiv, după 

solstițiu de vară, ceea ce arată un regim hidric xeric  pentru aceste suprafețe. 

 

4.3. CARACTERIZAREA TEHNOLOGICĂ A TERENURILOR PENTRU 
PRINCIPALELE CULTURI 

 
4.3.1. Indicele de erodabilitate al solurilor 

 
Degradarea terenurilor în Câmpia Transilvaniei, şi efectele ei, trebuie privită 

prin prisma condiţiilor fizico-geografice locale, peste care se suprapun condițiile 

climatice extreme. Aceste condiţii creează, în general, un cadru prielnic desfăşurării 

proceselor morfogenetice declanşate de activitatea omului, ca de altfel şi a celor 

declanşate prin mecanisme naturale, intensificând atât ritmul cât şi extinderea lor 

teritorială. În acest sens, se remarcă în primul rând precipitaţiile, care deşi sub aspectul 
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sumei anuale sunt deficitare, prin regimul lor devin cu influență negativă asupra 

covorului vegetal. Aceasta deoarece, pe de o parte, în perioada martie-noiembrie, când 

solul prin lucrările agrotehnice este mereu afânat, cantitatea precipitaţiilor care provoacă 

scurgerea pe versanţi este relativ mare (40-50% din totalul precipitaţiilor), iar, pe de altă 

parte, ploile torenţiale au o agresivitate pluvială accentuată. Alături de precipitaţii, este 

suscceptibil relieful, prin gradul accentuat de fragmentare şi prin înclinarea versanţilor, în 

special cuestele sudice, vegetaţia prin predominarea plantelor cultivate şi prin stadiul 

avansat de degradare a asociaţiilor vegetale de pe pajişti, mai ales pe versanţii cu 

expoziţie sudică, apoi litologia prin predominarea rocilor friabile (nisipuri, marne, gresii 

etc.). Această situație este arătată de indicele de erodabiliatate, calculat pe baza datelor 

analitice ale solurilor de la fiecare staţie, şi anume conţinutul de argilă, procentul de 

humus şi densitatea aparentă. Valoarea cea mai mare a indicelui o întâlnim la staţia 

Zoreni, de 0,939, unde avem o pantă de 17% şi solul este preluvosol tipic, urmată de 

valoarea de 0,818, de la Zau de Câmpie, cu panta de 12% şi tipul de sol eutricambosol 

tipic. Valoarea cea mai mică a indicelui de erodabilitate o întâlnim la Dipşa, de 0,522, 

panta de 3% şi tipul de sol faeoziom tipic, urmată de staţia Jucu, 0,533, cu panta de 17% 

(teren înţelenit), iar tipul de sol faeoziom argic. 

 
4.3.2. Indicele de agresivitate pluvială 

 
Indicele de agresivitatea pluvială (Fig. 14) ne arată cât de distructivă este 

acţiunea precipitaţiilor, prin elementele principale folosite în formula de calcul (cantitatea 

totală de precipitaţii căzută în ziua cea mai ploioasă din lună (mm) şi cantitatea totală 

medie de precipitaţii căzută în luna respectivă (mm). Datele medii ale indicelui de 

agresivitate pluvială, arată pentru perioada de cercetare câteva vârfuri de agresivitate, 

foarte importante pentru stabilirea tehnologiilor agricole. Astfel un prim vârf al 

agresivității pluviale apare în lunile februarie – aprilie, apoi în luna iulie, și în toamnă, 

lunile octombrie – noiembrie. Acest lucru presupune măsuri speciale de conservare a 

solului atât toamna cât și primăvara timpuriu, fiind recomandate sisteme de lucrare a 

solului care asigură prezența resturilor vegetale și a vegetației atât primăvara timpuriu, 

dar mai ales în vară și toamnă. Indicele de agresivitate pluvială este diferit în funcție de 

anul climatic, astfel în anul 2010, un an normal din punct de vedere a cantității de 
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precipitații înregistrate, avem primul vârf de agresivitate pluvială în lunile de iarnă, ca 

urmare a cantităților abundente din această perioadă, apoi în vară și agresivitate redusă în 

toamnă. Anii 2009 și 2011, ani secetoși, prezintă o deplasare a vârfurilor de agresivitate 

pluvială, pentru perioada de vară și toamnă, iarna fiind cu precipitații reduse. 
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4.3.3. Perioada optimă de semănat în Câmpia Transilvaniei 

 
Cercetările realizate în cadrul tezei ne permit să observăm cum, și dacă perioada 

optimă de semănat a plantelor de cultură s-a modificat de-a lungul timpului și o dată 

cu toate schimbările climatologice care au loc, prin compararea datelor înregistrate în 

cele 20 de locații unde sunt amplasate stațiile, cu datele existente în literatura de 

specialitate, referitoare la perioada optimă de semănat în Câmpia Transilvaniei. 

Cercetarea perioadei optime de semănat a cuprins: data primului și ultimului îngheț, 

înregistrarea temperaturii minime de germinație, asigurarea umidității optime a solului și 

monitorizarea zilelor cu temperaturi peste 300C.  

Pentru perioada monitorizată, 2008-2011, cel mai devreme îngheț de toamnă, la 

10 cm adâncime a solului, a fost înregistrat la Balda, în data de 19 octombrie 2008 (-

2,100C), după care, la toate stațiile pentru această perioadă, înghețul la sol s-a înregistrat 

în noiembrie, respectiv în 13 noiembrie 2011 – la Triteni (-1,070C) și Țaga (-0,680C), 

urmate apoi de 18 noiembrie 2011 – Zoreni (-0,20C) și 18 noiembrie 2008 – Band (-

0,140C). În același timp au existat stații la care primul îngheț nu a apărut până la sfârșitul 

Fig. 14. Indicele de agresivitate pluvială (Kp) determinat in perioada 2009-2011, 
în Câmpia Transilvaniei 
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anului, ajungând să înregistrăm primul îngheț în anul următor, cel mai târziu, în 17 

februarie 2010 la Silivașu de Câmpie (-0,060C), în 16 februarie 2011 la Triteni (-0,120C) 

și în 5 februarie 2010 la Braniștea (-0,060C). Cel mai târziu îngheț primăvara a fost 

înregistrat, pentru perioada 2008-2011, la data de 13 martie 2011 (-0,060C) la stațiile 

Țaga, Triteni și Zoreni, urmat apoi de 7 martie 2009 la stația Dipșa (-0,260C) și 3 martie 

2009 la Căianu (-0,310C) și Silivașu de Câmpie (-2,280C). În același timp sunt 

înregistrate stații cu ultimul îngheț în 26 ianuarie 2011 (-0,120C, Crăiești), iar majoritatea 

stațiilor arată ultimul îngheț, la 10 cm în sol, în luna februarie.  Concluzia rezultată din 

analiza datelor referitoare la primul și ultimul îngheț, pentru perioada monitorizată, 2008-

2011, este aceea că aceste valori nu influențează perioada optimă de semănat pentru 

culturile luate în studiu, neexistând riscuri. Pe întreaga perioadă și la toate stațiile, ultimul 

îngheț a fost în primăvară la 13 martie, iar primul în toamnă, la 19 octombrie. 

Pentru a analiza datele referitoare la perioada optimă de semănat am luat în 

considerare momentul în care s-a înregistrat în sol temperatura minimă de 

germinare a semințelor, care timp de 3 zile consecutiv nu scade sub această valoare și 

care are tendința de creștere în zilele care urmează. Aceste temperaturi au fost: 80C 

pentru porumb, 70C pentru soia, 70C pentru floarea soarelui, 60C pentru sfeclă de zahăr. 

În urma analizării atente a datelor înregistrate la stații, putem afirma că temperatura 

minimă de germinare la porumb s-a înregistrat, față de perioada considerată optimă, chiar 

și cu 15 zile mai devreme, la floarea soarelui cu 5 - 7 zile mai devreme, la sfecla pentru 

zahăr cu 3-4 zile mai devreme, excepție făcând anii 2010 și 2011, în care la unele stații 

temperatura optimă de semănat s-a înregistrat chiar și cu 6-9 zile mai devreme. În ceea ce 

privește soia, temperatura minimă de germinație pentru semănat se înregistrează mai 

devreme cu aproximativ 15 zile. 

 
4.3.4. Suma gradelor biologic active înregistrate în  
Câmpia Transilvaniei pentru principalele culturi 

 
 Suma Gradelor de Temperatură Biologic Active (SGTBA) sau constanta 

termică, a fost calculată luând în considerare perioada cea mai lungă de vegetație la 

culturile principale analizate, și anume hibrizi / soiuri semitardivi sau tardivi, iar 

temperatura de bază sau pragul biologic (temperatura sub care nu se mai înregistrează 
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creşteri vizibile) a fost: >00C pentru grâu, 290 zile; 80C pentru porumb, 150 zile; 100C 

pentru soia, 150 zile; 70C pentru floarea soarelui, 140 zile; >00C pentru sfeclă de zahăr, 

183 zile. 

 La grâu, în perioada 25 septembrie - 12 iulie, planta are nevoie de 1800 – 23000C 

pentru a se dezvolta. La toate stațiile, în toți anii luati în studiu necesarul de grade 

biologic active pentru grâu, asigură nivelul maxim sau depășesc limitele precizate de 

literatura de specialitate, respectiv asigură între 2182-28740C. 

 Pentru porumb, zona Câmpiei Transilvaniei este încadrată de literatura de 

specialitate în zona a–III-a, în care suma temperaturilor biologic active este de 800-

12000C. La majoritatea stațiilor în perioada de vegetație, pentru perioada de monitorizare, 

2008-2011, s-au acumulat gradele de temperatură biologic active necesare porumbului, 

peste limitele de încadrare precizate în zona III de cultură. SGBA înregistrate au fost 

cuprinse între 1229-18680C, încadrându-se astfel în zona I și II de cultură. Stațiile cu 

SGBA peste 14000C sunt: Filpișu Mare (1599-18680C), Crăiești (1513-17080C) și Triteni 

(1339-15080C), fiind în special stațiile din centrul și sudul Câmpiei Transilvaniei, 

încadrându-se astfel în zona I de cultură. Stațiile la care s-au acumulat sub 14000C sunt: 

Sic (1296-13440C) și Zoreni (1229-14160C), fiind stații din partea de vest si nord a 

Câmpiei Transilvaniei, încadrându-se în zona a II de cultură a porumbului. 

 Pentru soia, Câmpia Transilvaniei este încadrată de literatura de specialitate, în 

zona a-IV-a cu un potenţial termic de 1100 - 1250°C. Suma gradelor biologic active 

înregistrate pentru soia, pentru perioada de monitorizare 2008-2011 în Câmpia 

Transilvaniei, sunt cuprinse între 1044-15680C, încadrându-se astfel în zona II, III și IV 

de cultură, și nu numai în zona IV, așa cum arată literatura de specialitate. Mai exact, 

stația cu valori egale zonei II de cultură este Filpișu Mare (1430-15680C), stația cu valori 

egale zonei III de cultură este Crăiești (1221-13960C), respectiv cu valori specifice zonei 

IV stația Zoreni (1126-11830C) și Sic (1044-11930C).    

  Pentru floarea soarelui, zona Câmpiei Transilvaniei este încadrată în zona a-II-

a, în care suma temperaturilor biologic active este de 1400-16000C. Suma gradelor 

biologic active înregistrate pentru floarea soarelui, pentru perioada de monitorizare 2008-

2011 în Câmpia Transilvaniei, sunt cuprinse între 1250-18900C, fiind o diversitate mare a 

condițiilor înregistrate, respectiv de la zona I, zona II și zona III de cultură. Astfel sunt 
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aproape de zona I de cultură stațiile Filpișu Mare (1582-18900C), Crăiești (1487-17630C), 

în zona II de cultură stația Triteni (1387-15620C), respectiv zona III de cultură stațiile Sic 

(1250-14630C) și Zoreni (1250-14630C). Zonarea este asemănătoare cu cea a porumbului, 

partea centrală și sudică a Câmpiei Transilvaniei, fiind mai favorabilă hibrizilor 

semitardivi, iar partea de nord, mai deluroasă, hibrizilor timpurii. 

La sfecla de zahăr  am luat în calcul o perioadă de vegetație egală cu 183 de zile, 

în care planta are nevoie de 2400 – 29000C, în primul an de vegetație și de 18000C, în al 

doilea an. La toate stațiile, se acumulează necesarul gradelor biologic active pentru 

perioada de vegetație a sfeclei de zahăr, valorile fiind cuprinse între 29540C la Sic și 

38570C la Filpișu Mare. 

 
4.3.5. Gradul de asigurare cu apă al plantelor pe parcursul 

 perioadei de vegetatie pentru principalele culturi 
 

Intervalul Optim de Umiditate pentru Plante (IOUP, %), reprezintă intevalul în 

care plantele se dezvoltă corespunzător, și este egal cu 60 – 90% din Intervalul Umidității 

Active (IUA, %). Mediile procentului de asigurare al IOUP (%), pentru perioada 2008-

2011, la toate stațiile din Câmpia Transilvaniei arată cea mai bună asigurare a acestuia, 

pentru cultura de grâu, respectiv 63,8% din perioada de vegetație, valorile umidității fiind 

sub nivelul intervalului optim în 20,8% din perioada de vegetație a grâului, respectiv în 

15,4% fiind asigurate valori ale umidității peste acest interval. Culturile de primăvară 

prezintă un deficit mult mai mare de umiditate, acesta fiind între 37,9-38,9% la sfeclă de 

zahăr și soia, de 40,9-41,2% la floarea soarelui și porumb, din perioada de vegetație, 

interval de timp în care umiditatea solului este sub IOUP (Fig. 15). Necesarul de apă este 

asigurat într-un interval optim, în 58,8-62,1% din perioada de vegetație a culturilor 

prășitoare de primăvară. 

 Pentru determinarea perioadelor în care necesarul de umiditate nu este asigurat s-

au determinat perioadele de secetă. Pentru România perioadele secetoase se 

caracterizează prin lipsa precipitaţiilor pentru o perioadă de cel puţin 14 zile consecutive 

în intervalul rece al anului (octombrie-martie) şi de cel putin 10 zile in perioada caldă 

(aprilie-septembrie). Analiza perioadelor de secetă arată un număr de 36 (Braniștea) – 86 
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(Căianu) de zile fără precipitaţii, în anul 2009, 15 (Braniștea) – 40 (Silivașu de Cîmpie) 

zile în anul 2010 și 57 (Căianu) – 83 (Dipșa) zile de secetă în anul 2011.  
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Fig. 15. Asigurarea intervalului optim de umiditate pentru plante (IOUP, %)  
la cele 20 de statii, in perioada 2008-2011 

 
 Temperaturile mai mari de 30°C în perioada înfloritului , însoţite de arşiţă 

atmosferică (vânturi uscate şi umiditate relativă a aerului redusă) provoacă pagube 

însemnate producţiei, atât la porumb (optim 18-24°C) cât și la floarea soarelui (optim 

16-20°C) deoarece, polenul îşi pierde viabilitatea și se reduce astfel semnificativ 

producția de boabe și semințe, precum și procentul de ulei la floarea soarelui. Numărul 

mediu de zile, la toate stațiile, cu temperaturi peste 300C au fost de 16,33 zile in anul 

2008, 58,04 zile în 2009, 47,8 zile în 2010 și 53,96 zile în 2011. Aceste zile s-au 

înregistrat în 20-25% încă din luna iunie, dar reprezintă majoritatea zilelor din lunile iulie 

și august. Amplitudinile de temperatură de peste 30°C ziua şi sub 10,0°C noaptea, ce 

survin în faza de înflorire și umplere a boabelor, împiedică  formarea 

anterelor,  impl ici t dezvoltarea grăunciori lor de polen ş i  desfăşurarea 

normală  a proceselor de fecundare.Şocurile termice după fecundare dereglează 

acumularea substanţelor de rezervă în bob ş i  apare fenomenul de ş i ş tăvire la 

porumb. 

 Amplitudinea mare a temperaturilor influen țează negativ culturile în lunile 

de vară, iunie-iulie-august, respectiv în fazele de vegetație de înflorire și formare a 

% 
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bobului, când și perioadele de secetă sunt cele mai frecvente, umiditatea solului fiind 

foarte deficitară. Amplitudinea maximă a temperaturilor este înregistrată pe o stație 

amplasată pe un versant sudic – Filpișu Mare, din partea sud-estică a Câmpiei 

Transilvaniei, unde s-au înregistrat următoarele diferențe dintre maxima și minima zilei: 

28 iunie 2009, 9,83-47,970C (38,140C); 7 iunie 2010, 13,74-48,440C (34,70C); 1 iunie 

2011, 11,3-49,310C (38,010C). Stația Braniștea de pe un versant cu expoziție vestică, 

reprezentativă pentru partea nordică și nord-vestică a Câmpiei Transilvaniei, a înregistrat 

amplitudinea termică maximă în 24 de ore, astfel: 15 iunie 2009, 7,98-42,40C (34,420C); 

7 iunie 2010, 10,36-41,230C (20,870C); 22 august 2011, 8,58-42,160C (33,580C). 

 
4.3.7. Indicatorii climatici de caracterizare a Câmpiei Transilvaniei 

 
4.3.7.1. Factorul de ploaie (Lang) 

Factorul de ploaie Lang, la stațiile Căianu și Zau de Câmpie, are valori între 20-

40, ceea ce corespunde unui climat mediteranian, în rest, la celelalte stații luate în studiu, 

care au valori ale indicelui cuprinse între 40-70, avem un climat semiarid.  

4.3.7.2. Indicele de ariditate DE MARTONNE 

Indicele de Martonne, caracterizează ariditatea și ne permite delimitarea 

climatelor umede sau aride, precum și semiumede sau semiaride. În cazul stațiilor luate în 

studiu, mediile multianuale ale indicelui de Martonne are valori cuprinse între 20-30, şi 

putem afirma ca sub aspectul acestui indice avem în Câmpia Transilvaniei un climat 

semiumed. Dar analizând valorile stațiilor pe ani, putem constata, în anul 2009, valori sub 

20, respectiv climat semiarid la stațiile Zau de Câmpie, Căianu, iar anul 2011 se 

încadrează în totalitate cu valori sub 20 – climat semiarid.  

4.3.7.3. Indicele xerotermic (Gaussen) 

Seceta este un fenomen foarte frecvent în Câmpia Transilvaniei, care poate să 

apară din luna martie, cu frecvența mai mare in aprilie, apoi iunie-iulie, dar se instalează 

în fiecare an, în perioada august – octombrie, fapt care este demostrat şi prin calculul 

indicelui xerotermic (Gaussen). În anul 2009, valorile acestuia indică ca și luni 

secetoase, luna aprilie, iulie, august și septembrie, la majoritatea stațiilor. În anul 2010 

luna august reprezintă o lună secetoasă pentru toate stațiile. Anul 2011, este recunoscut 

ca un an extrem de secetos, fapt ce reiese și din analiza datelor cu ajutorul indicatorului 
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xerotermic, fiind secetoase la începutul anului martie, mai, apoi august, septembrie, 

octombrie, la toate stațiile.  

4.3.7.4. Indicele de continentalitate Gams 

Conform indicelui Gams, repartiția precipitațiilor se face în funcție de altitudine. 

În cazul nostru în anul 2009 valorile acestui indice sunt cuprinse între 0,74-2,45; valorea 

cea mai mică corespunde stației Căianu care se află la o altitudine de 469 m, respectiv 

valoarea de 2,45 - aparține stației Braniște, care se află la altitudinea de 266 m. Anul 

2010, este un an cu o cantitate mai mare de precipitații căzute, iar indicele Gams are 

valori cuprinse între 1,21-2,52, indicele minim aparținând stației Silivașu de Câmpie și 

indicele maxim apartine stației Braniștea.  

4.3.7.5. Indicele pluviometric de Angot 

Indicele pluviometric de Angot se foloseşte pentru evidenţierea caracteristicilor 

variaţiei anuale a precipitaţiilor atmosferice. Acesta reprezintă raportul dintre cantitatea 

medie zilnică de precipitaţii dintr-o lună şi cantitatea care i-ar fi revenit în cazul 

repartizării uniforme a cantităţii de precipitaţii anuale în toate zilele anului. Se 

evidenţiază, în felul acesta, intervalele ploioase (k>1) şi intervalele secetoase (k<1). În 

funcţie de valorile obţinute, s-au atribuit calificativele de lună ploioasă – pentru valorile 

supraunitare – şi lună secetoasă, pentru valorile subunitare. Analiza datelor arată în toți 

anii și la toate stațiile (cu excepția stației Căianu – 2009) că valorile înregistrate sunt 

subunitare, respectiv valori anuale cuprinse între 0,97-0,99. Analiza datelor pe lunile 

anului, arată valori subunitare (luni secetoase), în perioada septembrie – martie (toamna-

iarna-primavara), și valori supraunitare (luni ploioase) pentru lunile de vară (aprilie-iulie) 

când agresivitatea pluvială este maximă.  

 

Capitolul 5  

COCLUZII ȘI RECOMAND ĂRI   

 
1. Riscurile pe care le prezintă schimbările climatice sunt reale și impactul 

acestora se face deja simțit pe suprafețe mari ale Europei. Câmpia Transilvaniei este 

printre zonele cele mai afectate, iar programele europene o încadrează între zonele cu cea 

mai scăzută capacitate de adaptare la schimbările climatice și cu cel mai ridicat impact 
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negativ din punct de vedere al vulnerabilității potențiale. Monitorizarea strictă a 

regimului termic și hidric al zonei se impune ca o necesitate stringentă, ca bază științifică, 

pentru măsurile de adaptare și strategiile de contracarare a efectelor schimbărilor 

climatice. 

2. Monitorizarea regimului termic și hidric al solurilor din Câmpia Transilvaniei, 

în perioada 2008-2012, folosind 20 de stații HOBO, arată că regimul termic al solului 

este mesic (mediile multianuale ale temperaturii solului la 50 cm fiind cuprinse între 

10,03-12,860C iar diferențele dintre mediile temperaturilor de vară și mediile 

temperaturilor de iarnă fiind cuprinse între 11,35-17,720C), iar regimul de umiditate 

este de tip usitic - pentru partea nodică și nord-vestică, respectiv regim hidric xeric  - 

pentru partea sudică și sud-estică, solul fiind uscat peste 45 de zile consecutiv, după 

solstițiu de vară. 

3. În urma analizei datelor înregistrate, termice și hidrice, ale Câmpiei 

Transilvaniei, recomandăm ca perioade optime de semănat, devansarea celor 

cunoscute în literatura de specialitate, cu 5 zile pentru porumb și soia, și păstrarea 

aceleiași perioade optime pentru floarea soarelui și sfeclă de zahăr, astfel, porumb: 5-25 

aprilie; floarea soarelui: 25 martie – 10 aprilie; sfeclă de zahăr: 20 martie – 10 aprilie; 

soia: 5-15 aprilie. Diferențe foarte mari se înregistrează de la o stație la alta, rezultatele 

fiind influențate de tipul de sol și expoziția acestuia, de aceea în practică este foarte 

important sa se țină cont de diferențele rezultate din morfologia versantului. Pentru 

perioada de vegetație a culturilor de primăvară (aprilie-octombrie) versanții sudici, sud-

estici și estici prezintă precipitații mai reduse cu cca. 43,8 mm, temperaturi mai ridicate 

cu 0,370C în aer, cu 1,910C la 10 cm, cu 2,22 0C la 20 cm și cu 2,430C la 30 cm adâncime 

în sol, în comparație cu versanții nordici, nord-vestici sau vestici. 

4. Necesarul de apă este asigurat într-un interval optim, în 58,8-62,1% din 

perioada de vegetație a culturilor prășitoare de primăvară, fiind necesară irigarea 

culturilor pentru asigurarea potențialului optim de producție. Perioadele de secetă sunt 

înregistrate în lunile iunie-iulie-august, în număr de 36 (Braniștea, 2009) - 83 (Dipșa, 

2011) zile de secetă, peste care se suprapun temperaturile de peste 300C, fiind între 47,8 - 

58,04 zile, în intervalul 2008-2012.  
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5. Suma gradelor de temperatură biologic active înregistrate în Câmpia 

Transilvaniei arată necesitatea refacerii zonării culturilor, cunoscută din literature de 

specialitate, pentru culturile analizate: grâu, porumb, soia, floarea soarelui și sfeclă de 

zahăr asigurându-se niveluri superioare zonării acestora, respectiv posibilitatea de 

cultivare a unor soiuri / hibrizi semitardivi sau tardivi într-un procent mai ridicat. 

6. Datele înregistrate confirmă starea de degradare a terenurilor în Câmpia 

Transilvaniei, şi efectele ei, este rezultatul condițiilor fizico-geografice locale 

susceptibile la degradare (reliefate prin indicele de erodabilitate), peste care se suprapun 

condițiile climatice extreme. Precipitaţiile, care deşi sub aspectul sumei anuale sunt 

deficitare, prin regimul lor devin cu influență negativă asupra covorului vegetal. Aceasta 

deoarece, pe de o parte, în perioada martie-noiembrie, când solul prin lucrările 

agrotehnice este mereu afânat, cantitatea precipitaţiilor care provoacă scurgerea pe 

versanţi este relativ mare (40-50% din totalul precipitaţiilor), iar, pe de altă parte, ploile 

torenţiale au o agresivitate pluvială accentuată. Datele medii ale indicelui de agresivitate 

pluvială, arată pentru perioada de cercetare, un prim vârf al agresivității pluviale în lunile 

februarie – aprilie, apoi în luna iulie, și în toamnă, lunile octombrie – noiembrie. Acest 

lucru presupune măsuri speciale de conservare a solului atât toamna cât și primăvara 

timpuriu, fiind recomandate sisteme de lucrare a solului care asigură prezența resturilor 

vegetale și a vegetației atât primăvara timpuriu, dar mai ales în vară și toamnă.  

7. Indicatorii climatici  determinați pentru perioada 2008-2012 arată, în Câmpia 

Transilvaniei, un climat mediteranean - semiarid prin factorul de ploaie Lang, respectiv 

semiarid (în sud) – semiumed (în nord) prin indicele de Martonne. Această caraterizare 

climatică impune măsuri tehnologice speciale de conservare a terenurilor. 


