
MONITORIZAREA INDICILOR 
CLIMATICI ȘI A STĂRII DE 

VEGETAȚIE  A PLANTELOR



� Centrul Meteorologic Regional Dobrogea este o structură 
teritorială aflată în subordinea Administrației Naționale de 
Meteorologie. 

� Din structura administrativa a Centrului face parte si 
Statia Meteorologică Braila, cu sediul si platforma 
meteorologica chiar in incinta SCDA Braila, reprezentand 
structura teritorială unde se efectuează masurători și 
observații meteorologice  și principala sursă de date 
pentru activitatea de studii si cercetări climatice.

� Din punct de vedere al dotarii cu echipamente 
meteorologice, la toate stațiile măsurătorile sunt 
efectuate cu aparatură automată, cel putin pentru 
următorii parametri: temperatura aerului, umezeala 
relativă a aerului, directia și viteza vântului, cantitățile 
de precipitații atmosferice, presiunea atmosferică. 



TEMPERATURA AERULUI
� Temperatura aerului reprezintă principalul element meteorologic ce se 

supune unui ciclu anual, fiind o consecinţă a relaţiei de interdependenţă cu 

energia radiantă solară.

� Principalii parametrii ce caracterizează temperatura aerului sunt:

- temperatura medie

- temperaturi extreme (maximă, minimă)

- abaterile valorilor termice anuale faţă de media multianuală

- frecvenţa zilelor cu diferite valori de temperatură

- data trecerii temperaturii medii zilnice prin diferite praguri, durata şi suma 

temperaturilor realizate în fiecare interval: >0, >5, >10, >15, >18° C etc.



Exemplul unei fise de monitorizare a elementelor climatice

Ziua Temperaturi aer (0C) Temperaturi sol (0C) Umidit rel, 
aer

Media/ ora 
12  %

Vant 
(m/ 
s)

Precip 
mm/  
strat 

zap, cm

Stralu-
cire 

soare 
(ore)

Medie Maxima Minima Medie Maxima Minima

1 2,1 7,2 -2,2 -0,7 6,0 -4,4 69 71 3,3 1,2

2 -0,4 5,3 -5,6 -1,7 4,5 -5,9 80 58 2,0 5,9

3 -1,2 4,2 -4,7 -1,9 3,2 -5,4 88 72 2,3 3,4

4 -1,2 5,4 6,2 -2,4 4,9 -6,8 88 69 0,8 5,3

5 2,2 6,0 -2,2 1,1 5,6 -3,8 82 70 2,5 1,3 2,7

6 1,5 3,4 0,2 0,1 2,2 2,0 82 75 4,5 0,3

7 -2,1 2,7 -5,6 -3,3 2,8 -6,5 72 51 3,0 6,4

8 -3,0 3,7 -7,2 -4,1 3,8 -8,3 79 57 2,0 6,5

9 -3,0 0,0 -6,6 -3,3 2,4 -7,9 88 78 1,3 1,9

10 2,2 8,3 -2,0 0,5 9,6 -3,4 76 52 2,8 4

11 3,7 11,4 -1,2 1,0 10,0 -2,6 78 58 1,8 4,4

12 4,2 9,3 0,3 1,3 11,8 -2,6 77 63 2,8 2,8

13 0,8 7,0 -2,7 -0,8 6,6 -4,1 91 75 2,5 6,3

14 -2,4 0,8 -4 -1,0 0,1 -4,0 98 98 0,8 0

15 -1,9 -0,3 -3,3 -0,6 0,4 1,8 98 98 1,0 0

16 1,2 3,8 -1,0 1,9 5,9 -0,6 99 99 1,3 0,2

17 0,5 2,4 -1 1,0 2,7 -0,5 97 94 1,8 0

18 2,2 4,1 1,1 2,3 5,8 0,6 85 69 0,8 0,1 0

19 1,9 3,2 1,1 1,7 4,5 0,5 82 81 3,0 0

20 -0,2 2,4 -1,4 -0,5 4,2 -2,8 76 65 2,9 1,0

21 0,8 5,3 -2,7 0,4 8 -3,4 72 54 1,8 4,0

22 -0,1 8,5 -5,4 -1,2 9,2 -5,6 77 48 2,8 6,0

23 3,3 7,2 -1,9 0,0 7,2 -4,4 56 40 3 1,7

24 -1,1 6,7 -7,4 -2 8,5 -7,9 70 48 2,8 7,0

25 0,1 8,5 -5,5 -1,3 9,7 -7,3 69 47 2,0 7,2

26 0,7 11,0 -5,3 -0,8 11,9 -6,6 70 40 1,8 6,5

27 1,7 9,3 -5,1 0,5 13,2 -6,5 82 63 1,3 5,7

28 6,0 11,7 3,5 5,6 15,9 -0,8 81 62 2,5 4,8

29 3,9 8,8 1,6 1,8 9,3 -1,7 87 90 3,0 2,4 1,3

30 3,2 10,9 -1,2 2,2 14,4 -3 72 35 1,8 6,3

31 2,1 7,9 -3,4 -0,5 9 -5,6 72 53 3,5 4,1

Suma/ 
Med

0,9 6,0 -2,4 -0,2 6,9 -3,8 80 66 2,2 4 106,9



� Temperaturi medii lunare, anotimpuale şi anuale

Valorile termice pentru staţia meteorologică Braila sunt redate în Tabelul 1 pentru perioada de referinţă 1900-2020. 

Tabelul 1
Temperaturi(°C) 

medii lunare si 

anuale

Luna
Media 

anuala
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Braila -2,0 0,0 4,8 11,2 16,7 20,9 22,9 22,2 17,3 11,5 5,7 0,7 11,0

Fig. 1. Variaţia anuală a temperaturilor (⁰C) medii lunare la Braila  (perioada de referinţă: 1900-2020)

Minimul termic se înregistrează, ca la nivelul întregii ţări, în luna ianuarie, valoarea înregistrată fiind de -2 ⁰C. 

Maximul  termic se înregistrează în luna iulie, valoarea atingând 22,9 ⁰C.



� În privinţa valorilor anotimpuale se remarcă faptul că media verii este de 22 ⁰C, 

media iernii coboară la -0,5 ⁰C, iar mediile anotimpurilor de tranziţie sunt apropiate: 

10,9 ⁰C pentru primăvară şi 11,5 ⁰C pentru toamnă. 

Temperatura aerului este un factor meteorologic şi climatic care asigură 
declanşarea unor procese cum sunt apariţia fenofazelor. Rolul temperaturii rezultă, 
îndeosebi, din influenţa pe care o exercită asupra proceselor de fotosinteză, 
respiraţie, germinaţie, vernalizare, transpiraţie, acumularea substanţei uscate şi 
valorii producţiei biologice.



� Au fost puse în evidenţă anumite praguri de temperatură (minim, optim, 
maxim) în cadrul cărora îşi pot duce existenţa organismele vegetale. Sub 
pragul minim plantele nu se mai pot dezvolta întrucât nu beneficiază de 
căldură suficientă pentru procesele biologice. Dincolo de pragul termic maxim 
dezvoltarea se opreşte din nou întrucât temperaturile prea mari devin 
periculoase sau chiar letale pentru plante. Temperaturile optime pentru 
creşterea majorităţii plantelor se plasează în intervalul 25 – 35 °C. 
Temperatura optimă depinde de specie, soi, fază de vegetaţie şi este legată şi 
de alţi factori de vegetaţie. 

� Pentru stabilirea duratei fazelor de vegetaţie în funcţie de căldura primită de 
plante se foloseste suma gradelor de temperatură din intervalul necesar 
fiecărei faze. Pentru aceasta se adună mediile de temperatură ale zilelor de 
la data când se produce o fază până la cea următoare. Dacă se totalizează 
sumele gradelor de temperatură corespunzătoare tuturor fazelor de 
vegetaţie, se obţine pentru planta respectivă suma temperaturilor pentru 
întreaga perioadă de vegetaţie care se mai numeşte şi constantă termică a 
plantei considerate. 



� Însumarea gradelor de temperatură se poate face fie pornind de la zero fizic 
(0 °C), fie de la minimul biologic. Minimul biologic este specific fiecărei 
plante, fiind, de exemplu, 5 °C pentru grâu şi floarea soarelui, 7 °C pentru 
cartof, 10 °C pentru porumb şi viţă de vie.

� Dacă la calcularea sumei gradelor de temperatură raportarea se face la acest 
minim biologic, atunci se va calcula suma gradelor temperaturilor active 
(suma temperaturile care depăşesc minimul biologic) sau, dacă se ţine cont 
de temperatura efectivă (temperatura efectivă dintr-o zi este diferenţa 
dintre temperatura activă şi minimul biologic), atunci se va obţine suma 
gradelor temperaturilor efective – întrucât temperaturile efective determină 
eficacitatea dezvoltării plantelor. 

Cultura Intervalul optim pentru 
formarea, umplerea și 
coacerea bobului (°C)

Suma gradelor de 
temperatură active (°C)

Orz 15-20 1700-2100

Grau 18-20 2200-2300

Floarea-soarelui 17-30 1400-1700

Porumb 21-27 1200-1700

Rapita 12-30 2100-2500

Mazare 18-20 1350-1800





Precipitațiile atmosferice

� Principala caracteristica a regimului precipitațiilor atmosferice și a repartiției 
lor temporale si spatiale o reprezinta marea variabilitate si discontinuitate in 
timp si spatiu. Precipitatiile atmosferice sunt produse de condensarea 
vaporilor de apa care se formeaza in atmosfera liberă și care cad pe suprafața 
terestră sub formă de ploaie, burniță, zăpadă, lapoviță, grindină și 
măzăriche. Ele apar atunci cînd nu se mai poate menține stabilitatea norului 
prin generarea unor neomogenități în structura sa.

� Cantitatea de precipitații se exprimă prin grosimea stratului de apă rezultat și 
se masoară în mm sau l/�� (1mm=1l/��= 0,1g/c�� = 10t/ha)

� Variația anuala a cantității de precipitații  este obținută cu ajutorul 
totalurilor medii lunare, prezintă o evoluție foarte variată. Spre deosebire de 
celelalte elemente meteorologice  la care calcularea mediei lunare se face 
prin adunarea valorilor medii normale zilnice și împărțirea la numarul de zile 
ale lunii respective, la analizarea variației cantităților de precipitații se obțin 
prin însumarea totalurilor medii zilnice.

ANUL PRECIPITAŢII MEDII LUNARE- BRAILA MEDIA 
MULTIANU

ALĂ
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1900-2014 32 30 33 36 28 27 26 35 48 62 46 39 442



Limitele optime si critice ale cantităților de precipitații pe intervale caracteristice pentru 
creșterea și dezvoltarea culturilor agricole

Legenda: 

IX - X: perioada semănat-răsărire culturi cerealiere de toamnă; 

XI-III: perioada de acumulare a apei în sol (sezon rece); 

IV: perioada semănat-răsărire culturi cerealiere de primăvară; 

V-VI: perioada cu cerinţe maxime faţă de apa la graul de toamna; 

VII-VIII: perioada cu cerinţe maxime faţă de apa la porumb;

V - VIII: perioada critica faţă de apa a culturilor agricole; 

IV – X: sezonul activ de vegetaţie; 

1 IX (an anterior) - 31 VIII (an curent): anul agricol



Elemente climatice
2019 2020 TOTAL

MEDIEIX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

Precipitații

(mm)

Media lunară 1 23,9 8,7 14,3 4 28 2,6 4,6 45,8 30,1 54,8 3,1 220

Media lunară 

multianuală
32 30 33 36 28 27 26 35 48 62 46 39 442

Abaterea

Σ

-31 -6,1 -24,3 -21,7 -24 1 -23,4 -30,4 -2,2 -31,9 8,8 -35,9

-222
-61,4 -44,7 -56 -59

Temperatura

(0C)

Media lunară 18,5 13,2 10,2 3,9 0,9 4,6 8,7 11,9 16,4 22 24,4 24,6 13,2

Media lunară 

multianuală
17,3 11,5 5,6 0,6 -2,1 -0,2 4,7 11,2 16,7 20,9 22,9 22,1 10,9

Abaterea

Medie

1,2 1,7 4,5 3,3 3 4,8 4,1 0,7 -0,3 1,1 1,5 2,5 2,3

Principalele elemente climatice în perioada 1 septembrie 2019 – 31 august 2020



UMIDITATEA SOLULUI

Metoda gravimetrică

Generalitaţi: Umiditatea sau conţinutul în apă al solului, este cantitatea de apă care 
se află legată în mod fizic de pământ în momentul când se face recoltarea. 
Umiditatea solului depinde de climă, natura şi înclinaţia solului (însorire) şi de 
vegetaţie.

Principiul metodei: solul se usucă la temperatură de 105°C până la greutate constantă 
şi apoi

se cântăreşte. Diferenţa de greutate obţinută înainte şi după uscare, reprezintă 
umiditatea care se exprimă procentual.

Materiale necesare:

 etuvă termoreglabilă

 balanţă analitică

 fiolă de cǎntărire

Modul de lucru: pentru determinarea umidităţii, solul se recoltează în vase care au 
închidere ermetică, pentru a nu se evapora apa în timpul transportului şi se păstrează 
la frigider cel mult 24 de ore. Se cǎntăresc cca. 10 g de sol într-o fiolă de cântărire în 
prealabil tarată şi se introduce la etuvă la temperatura de 105°C timp de 5 ore cu 
capacul alături pana ce proba ajunge la greutate constanta. Se scoate de la etuvă şi 
se răceşte, după care se cântăreşte. 



Provizia momentana de apă din sol 
Provizia momentana de apa se calculează la hectar pe adâncimea care interesează 
de regulă pentru stratul de sol în care se dezvoltă majoritatea rădăcinilor 
plantelor. Pentru a calcula rezerva totală de apă la hectar faţă de greutatea 
solului uscat, trebuie să se cunoască: umiditatea actuală raportată la greutatea 
solului uscat (U%), adâncimea stratului de sol pentru care se fac calcule (m) şi 
densitatea aparentă (DA) a acestui strat. 
Calculul se face după formula: 
Pma ��/ℎ�= U%xDAxHx100
Unde: Pma - este rezerva de apă (��/ℎ�); U% - umiditatea gravimetrică (% din 
greutate); DA - densitatea aparentă (g/���); H - grosimea stratului de sol (m). 
Provizia momentană de apă din sol se poate exprima şi în t/ha sau în mm, acesta 
fiind un mijloc mai uşor de comparare cu precipitaţiile căzute. Astfel, ştiind că 1 
mm de apă din precipitaţii, căzute pe suprafaţa de 1 ha echivalează cu 10 t apă 
sau 10 �� , înseamnă că 100 t apă/ha echivalează cu o ploaie de 10 mm. 
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Provizia momentană de apă, rezerva faţă de coeficientul de ofilire, 

deficitul faţă de capacitatea de câmp şi rezerva de apă din sol față

de plafonul minim



Starea de vegetatie a culturilor de toamna

Nr. 
crt. 

Cultura Suprafata 
total 

semanata 
ha 

Suprafata 
total 

rasarita 
ha 

d.c. pe desimi (pl/m2) Frecventa, intensitate, grad de atac 
al patogenilor si daunatorilor <250 250-400 400-600 >600 

ha % ha  % ha % ha % 

1. Grau 723 723 56 8 72 10 446 61 149 21 - 
2. Orz 137 137 - - 37 27 100 73 - -  
3. Rapita 

 
15-30 30-50 50-70 >70 Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă 

(Ceuthorrhynchus napi) Grad de 
dăunare: între 3 şi 15% 

339 339 1 0 150 44 188 56 - - - 


