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EVALUAREA  CONDIŢIILOR AGROMETEOROLOGICE DE
FORMARE A PRODUCTIVITĂŢII VIŢEI DE VIE PE TERITORIUL

REPUBLICII MOLDOVA

Nedealcov Maria, Sîrbu Rodica
Institutul de Ecologie şi Geografi e al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Schimbările climatice regionale, care se caracterizează printr-un ritm destul de pronunţat,
necesită evaluarea noilor condiţii agrometeorologice de formare a productivităţii culturii
viţei de vie, informaţie ce la momentul actual lipseşte. Analiza datelor ce caracterizează
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regimul termic pentru o perioadă de mai mult de un secol demonstrează, că în perioada
contemporană (1980-2010), temperatura din lunile de iarnă (ianuarie, februarie) şi de
la începutul primăverii (martie), au determinat creşterea valorică a temperaturii medii
anuale pe teritoriul Republicii Moldova. Aceasta a contribuit la micşorarea perioadei de
iernare a viţei de vie creîndu-se posibilitatea extinderii spre nord  a arealului ei de culti-
vare. Potrivit rezultatelor obţinute,  în primul deceniu al secolului XXI (2000-2010) chiar
şi în partea de nord a republicii (Briceni) temperatura medie anuală depăşeşte 9,0˚C,ceea
ce indică la favorabilitatea cultivării unor soiuri de viţă de vie în această regiune. Dar,
în acelaşi timp, este importantă şi evidenţierea diferenţierilor spaţiale în manifestarea
îngheţurilor periculoase, deoarece acestea ar putea limita cultivarea culturii date. Rezul-
tatele obţinute denotă o diferenţiere spaţială de două  săptămîni - informaţie utilă de care
trebuie să se ţină cont la amenajarea terenurilor.
Cuvinte cheie: viticultură - condiţii meteorologice - condiţii de iernare - primul şi ultimul
îngheţ - productivitatea viţei de vie - extreme.
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Introducere
Aşezarea geografi că favorabilă  (în special, partea centrală şi de sud) şi caracterul

reliefului Republicii Moldova, asigură condiţii climatice prielnice pentru cultivarea vi-
ţei de vie, iar viticultura a cunoscut o dezvoltare continuă, devenind o ramură impor-
tantă şi tradiţională cu produse ce se bucură de înaltă apreciere în ţară şi peste hotare.
În acelaşi timp, schimbările climatice regionale, care se caracterizează printr-un ritm
destul de pronunţat, condiţionează cunoaşterea noilor condiţii agrometeorologice de
formare a productivităţii culturii viţei de vie, date ce la momentul actual lipsesc. În
acest context, este importantă estimarea complexă a condiţiilor de iernare, data ulti-
mului şi primului îngheţ la suprafaţa solului şi în aer, manifestarea anumitor extreme
cum ar fi  valurile de căldură, grindina, etc. Aceasta va permite de a estima impactul
schimbărilor de climă asupra productivităţii viţei de vie, în scopul efectuării măsurilor
de adaptare către aceste schimbări.

Materiale şi metode
În atingerea obiectivelor propuse au fost utilizate datele multianuale privind regi-

mul radiativ, termic şi pluviometric înregistrate în perioada observaţiilor instrumentale
(1951-2011) de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi stocate în baza informaţio-
nală de date a subsistemului „Clima” din cadrul Sistemelor Informaţionale Geografi ce,
precum şi datele Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a Ministerului
Agriculturii şi ale Biroului Naţional de Statistică ce caracterizează productivitatea cul-
turii viţei de vie.

Calculul statistic al unui volum impunător de date a fost efectuat în cadrul progra-
mului Statgraphics Plus, iar estimările spaţiale au fost obţinute în programul Surfer.

Rezultate şi discuţii
Analiza datelor ce caracterizează regimul termic pentru o perioadă de mai mult

de un secol demonstrează, că în perioada contemporană (1980-2009), temperatura din
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lunile de iarnă (ianuarie, februarie) şi de la începutul primăverii (martie), au fost de-
terminante în creşterea temperaturii medii anuale pe teritoriul Republicii Moldova. În
ultimul deceniu al secolului XX (1989-1999) a fost înregistrat cel mai înalt tempou de
creştere a temperaturii în lunile de iarnă (0.8˚ - ianuarie şi 1.1˚- februarie) şi la înce-
putul primăverii (0.7˚- martie). Această modifi care a regimului termic a contribuit la
micşorarea perioadei de iernare a culturilor multianuale. Este de remarcat faptul, că
primul deceniu al secolului XXI (2000-2010) se caracterizează prin creşterea valorilor
numerice a temperaturii din lunile de vară şi la începutul toamnei, ceea ce în continuare
a contribuit la creşterea numerică a valorii anuale (tab.1). Aşadar, temperatura medie
anuală din perioada susmenţionată a atins cea mai înaltă valoare termică înregistrată pe
decenii în seria observaţiilor instrumentale.

Tabelul 1. Evaluarea modifi cării temperaturii medii a aerului (˚C) pe etape de
evoluţie a climei în Republica Moldova, raportate la perioada de referinţă 1989-1999,
conform [2].

Luna, anul 1887-2009 1960-2009 1960-1979 1980-2009 1989-1999 2000-2010

I -3.0 -2.3 -2.9 -1.9 -1.1 -1.9

II -1.8 -1.1 -1.5 -0.7 0.4 -0.1

III 2.8 3.1 2.5 3.5 4.2 4.4

IV 9.8 10.4 10.6 10.3 10.5 10.9

V 16.0 16.2 16.1 16.3 16.0 16.9

VI 19.5 19.7 19.7 19.7 19.7 20.4

VII 21.6 21.6 21.0 22.0 22.2 23.0

VIII 20.9 21.1 20.4 21.5 21.6 22.8

IX 16.0 16.2 16.0 16.3 15.8 16.4

X 10.2 10.4 10.2 10.6 10.5 10.7

XI 3.9 4.3 5.3 3.6 3.4 5.8

XII -0.8 -0.3 0.0 -0.5 -1.2 -0.1

Anual 9.6 9.9 9.8 10.0 10.2 10.7

În partea de nord a republicii, actualmente, temperatura medie anuală constituie
9.1˚C (Briceni), iar în partea de sud (Cahul) această valoare este cu mult întrecută, con-
stituind 11.1˚C. Aşadar, în centrul (10.7˚C) şi sudul ţării se creează condiţii optime în
obţinerea produselor viti-vinicole de calitate [1-4]. În acelaşi timp,  temperatura medie
anuală de 9.1˚C la Briceni indică la favorabilitatea cultivării anumitor soiuri de viţă de
vie în în partea de nord a republicii. Deoarece unii din factorii limitativi în cultivarea vi-
ţei de vie sunt îngheţurile periculoase de primăvară şi de toamnă,  în contextul ritmului
accelerat al schimbărilor climatice este importantă evidenţierea regională de repartiţie
ai acestora.

În aspect spaţio-temporal, data medie de manifestare a ultimului îngheţ în aer, pri-
măvara, în partea de sud are loc la 2 aprilie, în partea centrală – la 10 aprilie, iar în
nord-estul ţării acestea se manifestă la 18 aprilie. Astfel, diferenţele spaţiale în manifes-
tarea în aer a ultimului îngheţ primăvara  constituie aproape două săptămîni, informaţie
destul de utilă în optimizarea terenurilor (fi g. 1).
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Figura 1.  Data medie de ma-
nifestare a ultimului îngheţ în aer,
primăvara.

Un factor important în formarea producţiei viti-vinicole înalte este  durata de stră-
lucire a soarelui [5-9]. Modelarea cartografi că a acestui factor denotă, că partea de sud
şi centru însumează cele mai semnifi cative valori de 2200-2080 ore corespunzător.
Diferenţierile spaţiale dintre nord şi sud constituie 340 de ore. Analiza comparativă
dintre durata de strălucire a soarelui şi suprafaţa acoperită cu viţă de vie demonstrează
că suprafeţele maxime ocupate cu plantaţiile acestei culturi se concordează întocmai cu
cele mai semnifi cative valori ce indică durata esenţială a strălucirii soarelui  de 2200-
2080 ore (fi g. 2, fi g. 3).

Fig.  2. Durata medie de strălucire a soarelui. Fig. 3. Suprafaţa acoperită cu viţă de vie.

Nu mai puţin importantă este şi cunoaşterea manifestării în timp şi spaţiu a datei
primului îngheţ toamna.
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Îngheţurile timpurii de toamnă reduc durata de vegetaţie la viţa de vie, în afară de
aceasta, dereglează procesul de coacere a lemnului (acumularea substanţelor de rezervă
şi protecţie împotriva gerurilor de iarnă). Cel mai mare pericol îl au îngheţurile tim-
purii de toamnă cu intensitatea de -6°С şi mai jos, deoarece acestea duc la vătămarea
mugurilor formaţi pentru anul viitor.  Astfel, ca şi în cazul îngheţurilor periculoase de
primăvară, acestea au o manifestare în spaţiu cu o diferenţă de două săptămîni (fi g.4).

Figura 4. Data medie de petrecere a
primului îngheţ în aer pe teritoriul Repub-
licii Moldova, toamna.

Concluzii
Schimbările climatice infl uenţează semnifi cativ condiţiile agrometeorologice de

cultivare a viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova. Modifi carea parametrilor cli-
matici, în special a duratei strălucirii soarelui, a temperaturilor medii lunare şi anuale,
precum şi variabilitatea climatică interanuală din ultima perioadă de timp – toate aces-
tea creează noi posibilităţii de cultivare a viţei de vie, inclusiv şi de extindere spre nord
a plantaţiilor.
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