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Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice din toamna anului 2009
Dr. Ilie BOIAN, prim – vicedirector,
Tatiana MIRONOV, şef al Centrului Prognoze Agrometeorologice,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Toamna anului 2009 a fost foarte caldă şi cu deficit de precipitaţii.
Tipul de toamnă al vremii (trecerea
stabilă a temperaturii medii zilnice a
aerului prin 15°C în direcţia scăderii ei) s-a stabilit pe o mare parte a
teritoriului republicii în perioada 1014 octombrie, iar în raioanele din
nordul ţării pe 29-30 septembrie,
fiind cu trei săptămîni mai tîrziu faţă
de termenele obişnuite.
Temperatura medie a aerului în
teritoriu pe parcursul sezonului de
toamnă (septembrie-noiembrie) a
constituit 10,5-12,6ºC căldură, fiind
cu 1,9-2,5ºC mai ridicată faţă de
normă şi se semnalează în medie
o dată în 10-15 ani. Temperatura
maximă a aerului a urcat pînă la
34ºC (SM Dubăsari, Bălţata, septembrie), iar cea minimă a scăzut
pînă la 6ºC frig (SM Ştefan-Vodă,
noiembrie).
Primеle îngheţuri în aer şi la
suprafaţa solului s-au semnalat la
1 octombrie. Intensitatea lor a constituit respectiv 0-2ºC frig (SM Camenca, Rîbniţa, Bălţata) şi 0-3ºC
frig (SM Soroca, Camenca, Rîbniţa,
Bălţi, Dubăsari), ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-15 ani.
Cantitatea precipitaţiilor căzute
în teritoriu pe parcursul sezonului,
în fond, a constituit 44-85 mm, sau
37-85% din normă, doar în unele
raioane suma lor a fost de 90-116
mm (80-105% din normă).
Formarea stratului de zăpadă
s-a semnalat pe 4-5 noiembrie în
unele raioane din nordul republicii
şi a fost instabil. Grosimea lui pe
platformele meteorologice nu a depăşit 4 cm.
Pe parcursul sezonului de toamnă izolat s-au semnalat ceţuri, oraje,
grindină, depuneri de chiciură şi polei, intensificări ale vitezei vîntului cu
aspect de vijelie de pînă la 21 m/s.
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Fenomene hidrometeorologice
periculoase nu s-au semnalat.
Comparativ cu toamna anului
2008, acest sezon a fost cu 1ºC
mai cald şi cu precipitaţii mai puţine (cu 15-70 mm). Un regim termic
asemănător a fost semnalat în a.
2006.
Conform datelor observaţiilor
agrometeorologice, condiţiile vremii în toamna respectivă au fost,
în fond, favorabile pentru coacerea
roadei la culturile legumicole, pomicole, viţei de vie şi nefavorabile
pentru efectuarea semănatului culturilor de toamnă.
Unii producători agricoli au început semănatul culturilor de toamnă
în decada a treia a lunii septembrie.
Semănatul în masă s-a efectuat în
luna octombrie. Unele gospodării
agricole au finisat lucrările de semănat abia la începutul lunii noiembrie.
Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice din toamna anului
2009 pe luni aparte sunt prezentate
mai jos.
Pe parcursul lunii septembrie
2009 în teritoriul republicii s-a semnalat vreme caldă şi cu deficit de
precipitaţii.
Temperatura medie a aerului pe
parcursul lunii a fost mai ridicată
faţă de valorile normei cu 1,5-3,0°C
şi a constituit 17,0-18,5°C căldură.
Temperatura maximă a aerului
pe teritoriul republicii a atins valoa-

rea de 34°C (SM Dubăsari, Bălţata
– 5 septembrie), iar cea minimă a
scăzut pînă la 2°C căldură (SM Bălţi – 20 septembrie), la înălţimea de
2 cm de la suprafaţa solului pînă la
0°C (SM Camenca).
Suma precipitaţiilor căzute în jumătatea de nord a ţării a constituit
în fond 1-25 mm (2-40% din normă), în jumătatea de sud – 30-58
mm (60-135% din normă).
Condiţiile meteorologice în majoritatea zilelor din luna septembrie
au fost în fond favorabile pentru
acumularea zahărului în struguri,
sfecla de zahăr, precum şi pentru
recoltarea culturilor agricole. Regimul termic înalt şi lipsa precipitaţiilor
în o mare parte a lunii septembrie
a contribuit la uscarea straturilor
superioare ale solului, reducerea
rezervelor de umezeală productivă, au înrăutăţit condiţiile pentru
efectuarea semănatului culturilor
de toamna.
La situaţia din 28 septembrie
a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă şi cele
destinate pentru semănatul lor, în
o mare parte a teritoriului republicii,
au fost insuficiente şi au constituit
5-10 mm (15-45% din normă), izolat în jumătatea de nord a republicii,
unde s-a semnalat deficit mare de
precipitaţii, umiditatea productivă în
stratul arabil al solului a lipsit.
Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de
un metru în plantaţiile multianuale
au constituit, în fond, 30-85 mm
(40-85% din normă), izolat – 5-20
mm (5-15% din normă).
În o mare parte a lunii octombrie pe teritoriul republicii s-a
semnalat vreme obişnuită pentru
această perioadă a anului şi cu precipitaţii.
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Temperatura medie a aerului pe
parcursul lunii a fost mai ridicată
faţă de valorile normei cu 1-2°C şi a
constituit 9,5-12,5°C căldură.
Temperatura maximă a aerului
pe teritoriul republicii a atins valoarea de 28°C căldură (SM Făleşti,
Dubăsari), iar cea minimă a scăzut
pînă la 4°C frig (SM Camenca).
Primele îngheţuri în aer cu intensitatea de 0-2°C frig s-au semnalat pe data de 1 octombrie, (SM
Camenca, Rîbniţa, Bălţata), ceea
ce se semnalează în medie o dată
în 20 de ani.
Temperatura minimă la suprafaţa solului a scăzut pînă la 5°C frig,
iar la înălţimea de 2 cm de la sol
pînă la 7°C frig (SM Bălţi).
Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de 15°C în direcţia scăderii
ei, ce caracterizează sfîrşitul verii
meteorologice, pe o mare parte a
teritoriului republicii, s-a semnalat
în perioada 10-14 octombrie, doar
în raioanele din nordul ţării pe 2930 septembrie, fiind cu 3 săptămîni
mai devreme faţă de termenele
obişnuite.
Sfîrşitul perioadei de vegetaţie
activă a culturilor agricole (trecerea
stabilă a temperaturii medii zilnice a
aerului prin 10°C în direcţia scăderii
ei) s-a semnalat în teritoriul ţării pe
14 octombrie, în termene apropiate
de cele obişnuite.
Suma precipitaţiilor căzute pe
parcursul lunii a constituit în fond
30-60 mm (1-2 norme lunare), în
unele raioane de nord ale ţării – 6570 mm (circa 2,5 norme lunare).
La începutul lunii octombrie,
datorită regimului termic ridicat, insuficienţei precipitaţiilor esenţiale şi
rezervelor de umezeală productivă
joase, în stratul arabil al solului, s-au
menţinut condiţii nefavorabile pentru
efectuarea semănatului şi răsărirea
culturilor de toamnă, în o mare parte
a teritoriului republicii. Precipitaţiile
căzute la mijlocul lunii au completat esenţial rezervele de umezeală
productivă în sol şi au creat condiţii
favorabile pentru efectuarea semănatului culturilor de toamnă.
Condiţiile meteorologice, în cea
mai mare parte a lunii octombrie, au
fost satisfăcătoare pentru finisarea

recoltării culturilor agricole tîrzii.
Pe terenurile semănate cu grîu de
toamnă în decursul lunii s-au semnalat fazele: încolţirea seminţelor,
răsărirea plantelor şi apariţia frunzei
a treia. Unele gospodării au continuat semănatul culturilor de toamnă.
Dezvoltarea culturilor de toamnă în
anul curent are loc în fond cu întîrziere de o lună, faţă de termenele
obişnuite, din cauza semănatului în
termene tardive.
Comform situaţiei din 28 octombrie a.c., rezervele de umezeală
productivă în stratul arabil al solului
pe terenurile cu culturi de toamnă şi
cele destinate pentru semănatul lor,
pe o mare parte a teritoriului republicii, au constituit în fond – 15-35 mm
(75-175% din normă), izolat - 6-10
mm (30-55% din normă), în stratul
de sol cu grosimea de un metru în
fond – 65-140 mm (70-145% din
normă), izolat - 35-55 mm (40-60%
din normă).
În plantaţiile pomicole şi viţă de
vie, în a doua jumătate a lunii octombrie, s-a înregistrat căderea în
masă a frunzelor, în termene apropiate de cele obişnuite. Condiţiile de
maturizare a lemnului la plantaţiile
multianuale şi viţă de vie pe parcursul lunii au fost favorabile.
Conform situaţiei din 28 octombrie a.c., rezervele de umezeală
productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru în plantaţiile
multianuale au constituit în fond –
50-140 mm (60-160 % din normă),
izolat – 20-40 mm (30-45% din
normă).
În luna noiembrie, pe teritoriul republicii, s-a semnalat vreme
mai caldă decât de obicei şi cu
insuficienţă de precipitaţii.
Temperatura medie a aerului pe
parcursul lunii a fost mai ridicată
faţă de valorile normei cu 2-3°C şi
a constituit 5,5-7,0°C căldură, ceea
ce se semnalează în medie o dată
în 5-8 ani.
Temperatura maximă a aerului
pe teritoriul republicii a atins valoarea de 20°C căldură (SM Soroca,
Bălţi, Bravicea, Leova), iar cea
minimă a scăzut pînă la 6°C frig
(SM Ştefan-Vodă).
Suma precipitaţiilor căzute în
decursul lunii pe teritoriul republicii

a constituit 4-23 mm (10-55% din
normă).
În unele raioane din nordul ţării,
pe 4-5 noiembrie, s-a semnalat formarea învelişului de zăpadă instabil, grosimea lui n-a depăşit 4 cm
(SM Briceni).
La începutul lunii (1-5 noiembrie), din cauza regimului termic
scăzut, pe o mare parte a teritoriului republicii vegetaţia culturilor de
toamnă s-a întrerupt. Izolat, în raioanele din sudul ţării, culturile de
toamnă au vegetat slab. Regimul
termic ridicat, stabilit în restul zilelor
din lună, a contribuit la creşterea şi
dezvoltarea culturilor de toamnă.
În decursul lunii noiembrie, pe
terenurile semănate cu grîu de
toamnă, s-au semnalat fazele: apariţia frunzei a treia şi înfrăţirea, la
semănăturile târzii - încolţirea seminţelor şi răsărirea plantelor.
Înălţimea plantelor către sfîrşitul lunii a variat de la 7 pînă la 19
cm, în funcţie de faza de dezvoltare. Numărul de plante pe 1 m2 a
constituit în fond 245-565, numărul
tulpinilor 410-830. La plantele înfrăţite s-au format în fond 1-2 tulpini.
Starea semănăturilor este îndeosebi bună.
La situaţia din 18 noiembrie
a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe
terenurile cu culturi de toamnă, în
o mare parte a teritoriului republicii,
au constituit în fond – 15-30 mm
(75-130% din normă), izolat - 5-10
mm (25-55% din normă), iar în stratul de sol cu grosimea de un metru
– în fond 65-125 mm (75-145% din
normă), izolat - 25-55 mm (25-60%
din normă).
În plantaţiile pomicole şi viţă de
vie a luat sfîrşit căderea frunzelor.
Condiţiile de maturizare a lemnului la plantaţiile multianuale şi viţă
de vie, pe parcursul lunii, au fost
satisfăcătoare.
La situaţia din 18 noiembrie a.c.,
rezervele de umezeală productivă
în stratul de sol cu grosimea de un
metru pe plantaţiile multianuale au
constituit în fond 20-50 mm (15-50
% din normă), izolat– 65-110 mm
(65-110% din normă).
Notă: SM - Staţie meteorologică
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Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice ale iernii 2009-2010

Dr. Ilie BOIAN, prim – vicedirector,
Tatiana BUGAEV, şef al Centrului Meteorologie şi Prognoze Climatice,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Sezonul de iarnă 2009-2010 în
Republica Moldova a fost în general
mai rece decît de obicei şi cu multă
zăpadă. Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin
0ºС (adică începutul iernii meteorologice) s-a înregistrat în teritoriu pe
11-12 decembrie, în raioanele din
nordul republicii cu 14 zile mai tîrziu
faţă de data medie multianuală, iar
în cele centrale şi de sud – în limitele normei.
Temperatura medie a aerului
pe parcursul sezonului a variat de
la 1,3ºС frig (SM Cahul) pînă la
4,1ºС frig (SM Briceni), fiind mai
scăzută faţă de valorile normale
cu 0,1-0,8ºС. Deosebit de rece a
fost decada a treia a lunii ianuarie,
temperatura medie decadică a aerului constituind 10-15ºС frig, fiind
cu 6,5-10,5ºС mai scăzută faţă de
valorile normale, ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-7 ani.
Minima absolută a temperaturii aerului pe parcursul sezonului de iarnă în teritoriul republicii a constituit
31,0ºC frig (ianuarie, SM Bălţi), fapt
ce se semnalează în medie o dată
în 25 de ani. Maxima absolută a
atins valori de 16,0ºC căldură (decembrie, SM Cahul).
Cantitatea precipitaţiilor căzute
în decursul sezonului a constituit în
fond 170-260 mm (sau 180-280%
din normă), ceea ce se semnalează
în medie o dată în 20-30 de ani.
Învelişul de zăpadă s-a aşternut pretutindeni în decada a doua
a lunii decembrie şi s-a menţinut
pe o mare parte a teritoriului pînă
la 18-20 februarie, iar în raioanele
de nord – pînă la 26-28 februarie.
Grosimea maximă a stratului de
zăpadă în unele zile, pe platformele meteorologice, a atins 54 cm
(decembrie, SM Ceadîr-Lunga), iar
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cea mai mare grosime medie decadică a constituit 32 cm (decembrie,
SM Ciadîr-Lunga).
Pe parcursul sezonului de iarnă
s-au înregistrat ceţuri, pe drumuri
gheţuş, fenomene de chiciură şi polei, viscole, intensificări ale vîntului
de pînă la 21 m/s.
S-au înregistrat fenomene hidrometeorologice stihinice sub formă de ninsori cu precipitaţii de pînă
la 31 mm în timp de 12 ore (decembrie, PAM Basarabeasca) şi depuneri de polei cu diametrul de pînă
la 43 mm (februarie, SM Chişinău),
provocînd pagube semnificative
economiei naţionale.
Comparativ cu iarna anului
2008-2009, acest sezon a fost cu
2,5-3,0ºC mai rece, au căzut considerabil mai multe precipitaţii (cu
40-140 mm). După regimul termic,
această iarnă a fost similară anului
2006, iar după regimul de precipitaţii - celei din 1966.
Condiţiile meteorologice pentru

iernarea culturilor de toamnă, a pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada de iarnă 2009-2010 au fost în
general satisfăcătoare.
Culturile de toamnă şi plantaţiile
multianuale pe parcursul iernii s-au
aflat în stare de repaus vegetativ.
Condiţiile
meteorologice
şi
agrometeorologice din iarna anului 2009-2010, pe luni aparte, sunt
prezentate mai jos.
În luna decembrie 2009 pe teritoriul republicii s-a înregistrat
vreme cu regim termic variat şi cu
precipitaţii abundente.
Temperatura medie a aerului pe
parcursul lunii a fost în jurul valorilor normei şi a constituit 0-2°C frig.
În decursul primei decade a lunii decembrie pe teritoriul republicii
s-a înregistrat vreme anomal de
caldă. Temperatura medie a aerului pe parcursul decadei a constituit
în teritoriu de la 4,1°C (SM Briceni)
pînă la 5,5°C căldură ( SM Tiraspol, Cahul), fiind cu 3,9-5,4°C mai
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ridicată faţă de norma decadală,
ceea ce se semnalează în medie o
dată în 7-10 ani.
Temperatura medie a aerului
în decada a doua a constituit de la
8,1ºС frig (SM Briceni) pînă la 5,8ºС
frig (SM Cahul), fiind cu 5,1-6,4ºС
mai scăzută faţă de normă, fapt înregistrat în medie o dată în 10-15
ani. Temperatura medie a aerului
pentru decada a treia a fost în fond
aproape de valorile normei, constituind 0,4ºС căldură - 2,3ºС frig.
Temperatura maximă a aerului pe parcursul lunii decembrie a
urcat pînă la 16ºС căldură (SM Tiraspol, Leova, Comrat, Cahul), iar
cea minimă a scăzut pînă la 23ºС
frig (SM Bălţi).
Suma precipitaţiilor căzute în
decursul lunii decembrie a constituit
în fond 50-100 mm (1,5-2,5 norme
lunare). Cea mai mare cantitate de
precipitaţii a cazut în regiunea PAM
Basarabeasca – 124 mm (3,5 norme lunare).
Stratul de zăpadă s-a stabilit
aproape pe întreg teritoriul republicii în zilele de 15-16 decembrie. Pe
20 decembrie, în raioanele din sudul ţării, grosimea maximă a stratului de zăpadă, pe terenurile cu culturi de toamnă, a atins 40-52 cm.
Către sfîrşitul lunii grosimea stratului de zăpadă a variat în teritoriu de
la 2 pînă la 18 cm, în unele localităţi
zăpada a lipsit.
Începutul iernii meteorologice
(stabilirea perioadei cu temperaturi
medii zilnice a aerului mai joase de
0°C) în acest an s-a înregistrat la
11-12 decembrie, în raioanele de
nord ale ţării cu 2 săptămîni mai tîrziu faţă de termenele obişnuite, iar
în cele centrale si de sud – în termene apropiate de cele obişnuite.
Trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin 5°C căldură în
direcţia scăderii ei, ce caracterizează întreruperea vegetaţiei culturilor
pomicole şi viţei de vie, s-a înregistrat pe teritoriul republicii pe data de
4 decembrie (cu 3-4 săptămîni mai
tîrziu faţă de termenele obişnuite).
Scăderea temperaturii medii
zilnice a aerului în zilele de 8-9
decembrie pînă la 3°C căldură şi
mai jos a provocat întreruperea
vegetaţiei culturilor de toamnă

(cu 15-20 zile mai tîrziu de cele
obişnuite).
Culturile de toamnă şi plantaţiile
multianuale în cea mai mare parte
a lunii decembrie s-au aflat în stare
de repaus vegetativ.
Temperatura minimă a solului la
adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) a constituit 0-6°C frig, fiind mult mai ridicată
faţă de valorile critice (15°C frig).
Condiţiile
agrometeorologice
pentru iernatul culturilor de toamnă
şi a plantaţiilor multianuale au fost
satisfăcătoare.
În cea mai mare parte a lunii ianuarie 2010 pe teritoriul republicii
s-a înregistrat vreme rece, iar în
decada a treia – foarte rece.
Temperatura medie a aerului pe
parcursul lunii a fost sub valorile
normei cu 1-3°C frig şi a constituit
4-7°C frig, ceea ce se semnalează
în medie o dată în 5 ani. În decada
a treia a lunii ianuarie temperatura
medie a aerului a fost mai joasă faţă
de valorile normei cu 6,5-10,5°C şi
a constituit 10-15°C frig, ceea ce în
această perioada se semnalează în
medie o dată în 10-20 de ani. Un
regim termic similar a fost observat
în anul 2006.
Temperatura maximă a aerului
pe teritoriul republicii a urcat pînă la
4-15°С căldură. Temperatura minimală a scăzut pînă la 21-31°С frig,
ceea ce se semnalează în medie o
dată în 15-30 ani.
În intervalul 22-28 ianuarie a.c.,

pe teritoriul republicii s-a stabilit
vreme foarte geroasă. Pe parcursul
a 4-6 zile, în raioanele din nordul
şi centrul ţării, temperatura minimă
a aerului a scăzut pînă la 22-29°C
frig, izolat pînă la 31°C frig (26 ianuarie). Pe parcursul a 3 zile în
raioanele din sudul republicii temperatura minimă a aerului a coborît
pînă la 20-25°C frig. Temperaturi
joase ale aerului au creat condiţii
critice pentru iernarea culturilor
multianuale.
Suma precipitaţiilor căzute în
decursul lunii ianuarie, în jumătatea
de nord a republicii, a constituit 80115 mm (2,5-4 norme lunare), ceea
ce se semnalează în această perioadă în medie o dată în 20-45 de
ani. În jumătatea de sud a republicii
cantitatea de precipitaţii cazute în
decursul lunii a constituit 35-65 mm
(1-2 norme lunare).
Pe parcursul lunii ianuarie pe
teritoriul republicii pretutindeni
s-a înregistrat ceaţă, pe drumuri
gheţuş. Izolat s-au înregistrat depuneri mixte, viscol. Pe data de 9 ianuarie, s-au înregistrat intensificări
ale vîntulului de pînă la 21m/s (SM
Corneşti).
În o mare parte a lunii ianuarie stratul de zăpadă s-a menţinut
pe întreg teritoriul republicii. Către
sfîrşitul lunii grosimea stratului de
zăpadă, pe terenurile cu culturi de
toamnă, în partea de nord a republicii, a variat de la 15 pînă la 30
cm, în cea de sud între 4 şi 10 cm.
NR. 1(49) februarie, 2010

47

schimbarea climei

Adîncimea de îngheţ a solului
pe parcursul lunii ianuarie a constituit 1-15 cm, izolat în raioanele de
sud ale ţării către sfîrşitul lunii – 2025 cm.
Culturile de toamnă pe parcursul lunii ianuarie s-au aflat în stare
de repaus vegetativ.
Temperatura minimă a solului
la adîncimea nodului de înfrăţire a
culturilor de toamnă (3 cm) a constituit 1-6°C frig, fiind mai ridicată faţă
de valorile critice (15°C frig).
Condiţiile pentru iernarea culturilor de toamnă, plantaţiilor pomicole şi viţei de vie în primele două
decade ale lunii ianuarie au fost satisfăcătoare. Scăderea temperaturii
miniume a aerului în decada a treia
a lunii ianuarie pînă la 21-31°C frig
au creat condiţii mai puţin favorabile pentru iernarea culturilor pomicole şi viţei de vie.
Însă, datorită prezenţei în
această perioadă a stratului de
zăpadă pe terenurile cu culturi de
toamnă (10-26 cm), temperatura
minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire (3 cm) a culturilor
de toamnă n-a scăzut mai jos de
1-6°C frig, fiind mult mai ridicată
faţă de valoarea critică (-15°C).
În luna februarie pe teritoriul
republicii s-a menţinut vreme mai
caldă ca de obicei şi cu precipitaţii.
Temperatura medie a aerului, pe
parcursul lunii, în teritoriul republicii a fost mai înaltă faţă de valorile
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normei cu 0,5-1,8°C şi a constituit
2,7°C frig-0,4°С căldură.
Temperatura maximă a aerului
pe teritoriul republicii a urcat pînă la
15°С căldură (SM Comrat, CeadîrLunga), iar temperatura minimă a
scăzut pînă 15°С frig (SM Briceni,
Soroca).
Suma precipitaţiilor căzute în
decursul lunii februarie pe o mare
parte a teritoriului republicii a constituit 30-65 mm (110-200% din
norma lunară), izolat în raioanele
de sud – 72-81 mm (225-280 % din
normă).
În intervalul 11-13 februarie, pe
o mare parte a teritoriului republicii,
s-au înregistrat depuneri de polei
cu diametrul de 5-12 mm, în unele
localităţi poleiul a atins diametrul de
43 mm (SM Chişinău). Depunerile
masive de polei au provocat pagube
semnificative economiei naţionale.
În o mare parte a lunii februarie,
pe terenurile cu culturi de toamnă,
în jumătatea de nord a ţării, s-a înregistrat un strat de zăpadă, grosimea căruia a variat de la 2 pînă la
22 cm. Către sfîrşitul lunii stratul de
zăpadă s-a menţinut doar în unele
raioane din nordul ţării, grosimea lui
n-a depăşit 2-4 cm. În jumătatea de
sud a republicii stratul de zăpadă s-a
înregistrat doar în prima jumătate a
lunii, către sfîrşitul decadei a doua
el s-a topit. Către sfîrşitul lunii solul
s-a dezgheţat.
Condiţiile
agrometeorologice

pentru iernatul culturilor de toamnă
şi a plantaţiilor multianuale în luna
februarie au fost satisfăcătoare.
Temperatura minimă a solului la
adîncimea nodului de înfrăţire a
culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut pînă la 1-4°C frig, fiind mult mai
ridicată faţă de valorile critice (15°C
frig).
Regimul termic ridicat, care s-a
stabilit pe parcursul decadei a treia
a lunii februarie, a contribuit la începerea vegetaţiei culturilor de toamnă în jumătatea de sud a republicii.
Plantaţiile multianuale pe parcursul lunii februarie s-au aflat în
stare de repaus vegetativ.
Pentru aprecierea stării de
iernare a culturilor de toamnă,
pomilor fructiferi şi viţei de vie, la
29 ianuarie a.c., Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe
pentru creşterea şi analiza lor.
Rezultatele creşterii culturilor
de toamnă au demonstrat că în
prima jumătate a perioadei de iarnă
procesul de iernare a decurs bine,
pieirea culturilor de toamnă a lipsit.
Doar izolat pieirea lor a constituit
1-6%, fiind mai mică decît norma
naturală (10%).
La principalele culturi pomicole
pieirea mugurilor florali, în o mare
parte a plantaţiilor, a constituit
doar 5-20% (nu a depăşit norma
naturală). În acelaşi timp, în raioanele din nordul ţării şi izolat în cele
centrale s-a constatat vătămarea
mugurilor florali la nuc, măr, prun şi
cais, în proporţie de 25-65%.
Rezultatele
prealabile
ale
creşterii lăstarilor de viţă de vie au
arătat că pieirea ochiurilor la soiurile
tehnice în o mare parte a plantaţiilor
de viţă de vie a constituit 5-20% (nu
a depăşit norma naturală), izolat
pieirea ochiurilor a atins valori de
25-45%. Totodată, pieirea ochiurilor
la soiurile de masă a atins valori de
25-50%.

