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Baengno (??)
Baengno (??, care în sens strict înseamn? Roua Alb?) este unul din cei dou?zeci ?i
patru de termeni solari. Ziua de Baegno este situat? între Cheoseo (??) ?i Chubun
(??) ?i cade în jurul datei de 9 septembrie în calendarul Gregorian (anul acesta cade
în data de 7 septembrie) iar în calendarul Lunar, Baengno cade în luna a opta, atunci
când Soarele se afl? la 165° pe traiectoria în mi?carea sa aparent?. Numele de "Roua alb? "
deriv? din faptul c? temperatura din aceast? perioad? a anului scade pe timpul nop?ii
iar diminea?a se formeaz? rou? pe frunzele copacilor ?i pe firele de iarb?. În
calendarul antic chinez, perioada dintre Baengno ?i echinoc?iul de toamn? a fost împ?r?it? în
trei perioade a câte cinci zile fiecare. Prima perioad? a fost descris? drept perioada în care
gâ?tele s?lbatice se întorc acas?; a doua perioad? este perioada când rândunelele ?i-au
început c?l?toria spre sud iar a treia perioad? este perioada când p?s?rile î?i adun? mâncare
pentru iarn?.

Baengno cade de obicei dup? sezonul ploios atunci când cerurile s-au limpezit.
Taifunurile ocazionale ?i mareele cu valuri mari care apar în aceast? perioad? a anului
pot provoca daune culturilor. Locuitorii din provincia sudic? Jeolla consider? c? este
un semn r?u dac? primul înghe? apare înainte de Baengno iar pentru ca anul agricol
s? aib? succes, atunci cerealele trebuie s? fie coapte sau maturate înainte de Baengno
. De obicei primul înghe? din an este urmat de un vânt extrem de rece ?i de sc?derea
semnificativ? a temperaturii iar spicele de orez care au început s? creasc? târziu, nu
au timp suficient s? se coac? iar acest lucru duce la o produc?ie mai slab? a recoltei.
Deoarece vremea din jurul datei de Baengno poate afecta în mod semnificativ
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recolta, gospod?riile agricole observ? cu mult? aten?ie schimb?rile meteorologice din
aceast? perioad?. În special, vremea vântoas? din ziua de Baengno este considerat? a
fi un indicator al poten?ialelor daune produse culturilor. Surs? : folkency.nfm.go.kr/eng
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