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REGIMUL PLUVIOMETRIC ŞI CALITATEA GRÎULUI DE
TOAMNĂ PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
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Rezumat
Cercetările propuse privind estimarea tendinţei de modifi care a regimului pluviometric
în diferite regiuni fi zico-geografi ce, a defi citului de umiditate denotă, că în partea de
sud şi parţial în partea centrală are loc o tendinţă de micşorare a sumelor precipitaţiilor
atmosferice şi dimpotrivă o creştere a defi citului de umezeală. Aceasta în mare măsură
contribuie la obţinerea recoltelor scăzute în sudul republicii şi la scăderea conţinutului
procentual de gluten a grîului de toamnă. Rezultatele obţinute demonstrează că acesta în
sudul ţării este de 2-2,5 ori mai scăzut decît în restul teritoriului. Astfel, în unii ani luaţi
aparte, procentul de gluten în sudul republicii poate constitui 6-10% faţă de 22-24% în
partea de nord. Cunoaşterea particularităţilor regionale ale climei actuale şi infl uenţa
acesteia asupra calităţii grîului de toamnă, ar putea contribui la adaptarea cît mai rapidă
şi adecvată a acestei culturi către noile condiţii climatice.
Cuvinte cheie: regiuni fi zico-geografi ce, calitatea grîului de toamnă, schimbări climatice,
regimul precipitaţiilor atmosferice, conţinutul glutenului.
Depus la redacţie 21 martie 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Maria Nedealcov, Institutul de Ecologie şi Geografi e
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica
Moldova; E-mail: marianedealcov@yahoo.com, tel. (+ 373 022) 72 17 16

Introducere
Comitetul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice în ultimul său raport de

evaluare [3] relevă, că schimbările climatice intervenite în regimul pluviometric au deja
un impact semnifi cativ asupra ecosistemelor naturale. Ritmul accelerat a schimbării
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climei regionale şi impactul acestora asupra creşterii şi dezvoltării grîului de toamnă,
lipsa informaţiei actualizate, necesitatea elaborării măsurilor de adaptare a cultivării
grîului de toamnă către schimbările climatice determină efectuarea cercetărilor
propuse.

Materiale şi metode de cercetare
Baza informaţională de date privind regimul precipitaţiilor atmosferice o constituie

şirul statistic de date înregistrat la staţiunile meteorologice din Republica Moldova de
către Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Seria cronologică de date ce caracterizează
regimul pluviometric a fost precăutată ca suma a trei componente:

х(t)=m(t)+C(t)+u (t)

unde m(t) – este trendul seriei; C(t) – componenta ciclică; u(t) – seria reziduală.
Rezultatele obţinute au stat la baza estimării temporale a regimului de umiditate, în

contextul evidenţierii infl uenţei acestuia asupra calităţii grîului de toamnă.
Datele iniţiale ce refl ectă valoarea cantitativă a procentului de gluten au fost

selectate din cadrul Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante din Republica
Moldova.

Rezultate şi discuţii
Precipitaţiile atmosferice cuprind totalitatea produselor de condensare şi sublimare

a vaporilor de apă din atmosferă [1], care cad de obicei din nori şi ajung la suprafaţa
pământului sub formă lichidă (ploaie si aversă de ploaie, burniţă etc.), solidă (ninsoare
si aversă de ninsoare, grindină, măzăriche etc.), sau sub ambele forme în acelaşi timp
(lapoviţă si aversă de lapoviţă). Particularităţile şi repartiţia precipitaţiilor, ca şi a altor
elemente meteorologice, depind direct de caracterul mişcărilor aerului, respectiv de
gradul de dezvoltare al convecţiei termice, dinamice sau orografi ce, precum şi de
deplasările advective.

Principala caracteristică a regimului precipitaţiilor atmosferice şi a repartiţiei lor
spatio-temporale o reprezintă marea variabilitate şi discontinuitatea în timp şi în spaţiu.
Regimul precipitaţiilor decurge din interacţiunea factorilor genetici generali (la nivel
continental) cu factorii locali.

In cadrul creat de circulaţia generală a atmosferei şi de fl uxul radiaţiei solare
corespunzătoare latitudinilor mijlocii, complexitatea reliefului de pe teritoriul republicii,
toate acestea diversifi că procesele meteorologice. Astfel, obstacolul orografi c al Munţilor
Carpaţi, şi dispunerea sa concentrică, determină schimbarea direcţiei de deplasare a
maselor de aer, modifi că şi transformă proprietăţile fi zice ale aerului, intensifi că sau
diminuează viteza lor de deplasare, aspecte care se refl ectă cu precădere în regimul
precipitaţiilor atmosferice. Acestor factori li se adaugă o serie de elemente locale, cum
ar fi  altitudinea locului, formele de relief, dispunerea si orientarea pantelor, dar nu în
ultima instanţă şi variabilitatea climei contemporane.

În scopul evidenţierii particularităţilor regionale actuale din cadrul regimului
precipitaţiilor atmosferice seriile de timp au fost divizate în anumite etape concrete
conform evoluţiei climei şi incluse în perioadele: anii 1891-1959 – etapa naturală şi anii
1960-2010 – etapa contemporană cu „pasul de pornire” a anului 1891, fi ind începutul
înregistrărilor neîntrerupte. Ultima perioadă a fost divizată în cîteva etape 1980-1999,
1989-1999 şi 2000-2010. Prima etapă (1980-1999) este cea inclusă în evaluările
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Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbări Climatice [3], ultimele două etape
sunt etapele care înregistrează cele mai calde decenii respectiv a secolului XX şi XXI.

Aşadar, suma anuală a precipitaţiilor atmosferice în etapele contemporane
înregistrează [2] valori cu 40 mm mai mult decît în perioada naturală (1887-1959).

Valorile maxime, însă, în regimul precipitaţiilor atmosferice (915 mm) au fost
înregistrate în perioada naturală. Tot în această perioadă s-au manifestat şi minimele
pluviometrice (271,8 mm), deci şi cele mai semnifi cative valori ale coefi cientului de
variaţie (26,4%) şi valori ale σ (tab. 1).

Tabelul 1. Evaluarea modifi cării regimului anual al precipitaţiilor atmosferice (mm)
pe etape de evoluţie a climei în Republica Moldova.

Indici
statistici

1891-2010 1887-1959 1961-1990 1980-1999 1989-1999 2000-2010

X 526,2 503,8 548,2 555,9 548,3 544,2

σ 122,2 133,1 100,6 118,9 128,7 107,9

Cv 23,2% 26,4% 18,3% 21,4% 23,5% 19,8%

X Min. 271,8 271,8 361,0 361,0 361,0 407,0

X
Max 915,0 915,0 774,0 712,0 711,0 735,0

Notă: X – media multianuală, σ – devierea standard, Cv – coefi cientul de variaţie, X
Min.

– valoarea minimă
,
X

Max.
 – valoarea maximă.

Figura 1. Tendinţa regimului precipitaţiilor atmosferice (a) şi analiza devierilor
pluviometrice de la norma climatică a perioadei de referinţă 1980-1999 în
nordul ţării (b).
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În acelaşi timp, analiza temporală în diferite regiuni fi zico-geografi ce denotă la
particularităţile locale de manifestare a acestora. Astfel, în perioada contemporană, în
partea de nord a republicii (fi g. 1a) pentru perioada 1950-2011 se observă o majorare a
sumelor precipitaţiilor atmosferice anuale cu 0,9109 mm/an.

Analiza temporală a devierilor pluviometrice faţă de perioada de referinţă 1980-
1999, perioadă luată în calcul în cel de-al IV Raport de evaluare (IPCC, 2007)
demonstrează că devierile pozitive prevalează asupra celor negative (fi g. 1b), ceea
ce explică regimul de umiditate mai sufi cient comparativ cu celelalte regiuni fi zico-
geografi ce. În partea centrală, la fel se observă o tendinţă de majorare a sumelor
precipitaţiilor atmosferice, doar că tempoul acestor majorări este mai scăzut decît în
partea nordică a ţării, constituind doar 0,5261 mm/an (fi g. 2a).

Figura 2. Tendinţa regimului precipitaţiilor atmosferice (a) şi analiza devierilor
pluviometrice de la norma climatică a perioadei de referinţă 1980-1999 în partea
centrală a ţării (b).

Analiza devierilor pluviometrice raportate către perioada de referinţă 1980-1999
indică că în partea centrală a ţării se majorează numărul cu devierile negative de la
norma climatică, ceea ce demonstrează că în această regiune a ţării creşte numărul
perioadelor uscate (fi g. 2b).

În regimul precipitaţiilor atmosferice din partea sudică a ţării se observă o tendinţă
semnifi cativă de micşorare a acestora cu 1,0174 mm/an (fi g. 3a).

Estimarea devierilor pluviometrice raportate către perioada de referinţă 1980-
1999 denotă că în partea sudică a ţării, mai ales în ultimii 11 ani a crescut simţitor
numărul devierilor negative de la norma climatică. Deci, din 11 ani doar în 3 cazuri
au fost înregistrate devieri pozitive de la norma climatică, iar în 9 cazuri, precipitaţiile
atmosferice au deviat cu mult cu semnul negativ, ceea ce demonstrează insufi cienţa
substanţială a precipitaţiilor atmosferice (fi g. 3b) şi la stabilirea perioadelor uscate în
regiune.

În acest context, de o mare importanţă practică, este şi evaluarea defi citului de
saturaţie, mai ales în pofi da slabei amenajări a infrastructurii de irigaţii. Aceasta ne
oferă o viziune pragmatică asupra raporturilor dintre tensiunea maximă şi tensiunea
reală a vaporilor de apă.
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Figura 3. Tendinţa regimului precipitaţiilor atmosferice (a) şi analiza devierilor
pluviometrice de la norma climatică a perioadei de referinţă 1980-1999 în
sudul ţării (b).

Şi în cazul când între acestea două există diferenţe mari şi procesele de evaporaţie –
evapotranspiraţie se intensifi că, şi în cazul când diferenţele sunt mici şi aceste procese
se diminuează - creşterea şi dezvoltarea culturilor sunt infl uenţate semnifi cativ. Aşadar,
valorile defi citului de saturaţie este în continuă creştere, ceea ce indică la intensifi carea
procesului de aridizare (fi g. 4). Acesta în partea sudică şi centrală a ţării în ultimii
ani atinge valoarea de 7 mb faţă de media multianuală de 5 mb, ceea ce permite să
concluzionăm, că procesul de aridizare continuă să se intensifi ce.

Figura 4. Evoluţia defi citului
de saturaţie (mb) pe teritoriul
Republicii Moldova.

Dar, defi citul de umezeală infl uenţează direct productivitatea culturilor, în special
calitatea recoltei cerealierelor. Soiurile de grâu de toamnă omologate în Republica
Moldova dispun de un potenţial de producţie sporit de pînă la 60,0 q/ha. Însă, în
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condiţiile climatice actuale, mai ales în regiunile cu regim instabil de umezeală,
potenţialul grâului este valorifi cat numai la nivel de 40-60%. Ca rezultat, producţia
medie pe ţară în ultimii 8 ani constituie circa 20,8 q/ha, iar conţinutul de gluten mediu
pe ţară este de 6-19%.

Figura 5. Analiza comparativă a recoltei medii (2004-2006) a diferitor soiuri de grîu
de toamnă pe zone (nord, centru, sud), q/ha.

Evaluarea recoltei (2004-2006) a diferitor soiuri de grîu de toamnă în diferite zone
ale republicii demonstrează că recolta acestora în sudul republicii, chiar şi în condiţii de
irigare (Cahul), indiferent de soi este mai scăzută comparativ cu celelalte zone, factorii
limitativi principali fi ind insufi cienţa resurselor de umezeală şi surplusul fondului
termic (fi g. 5).

Figura 6. Analiza comparativă a procentului de gluten (%, 2008) la diferite soiuri de
grîu de toamnă în diferite zone geografi ce.

În concluzie constatăm, că condiţiile climatice actuale determină şi scăderea
semnifi cativă a procentului de gluten la cerealiere (fi g. 6). Astfel, în sudul ţării acesta
este de 2-2,5 mai scăzut decît în restul teritoriului şi constituie 6-10% faţă de 22-24%, în
unii ani luaţi aparte. De aceea este importantă cunoaşterea particularităţilor regionale a
climei actuale şi infl uenţa acesteia asupra calităţii grîului de toamnă, în scopul efectuării
măsurilor de adaptare a acestei culturi către noile condiţii climatice.
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