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PERSPECTIVA METEOROLOGICĂ PENTRU LUNA  
APRILIE 2018 

 
Pentru luna APRILIE 2018, informaţiile de la Centrul European pentru Prognoza 
Vremii (ECMWF) estimează pentru România următoarele: 
 

 În luna aprilie 2018, temperaturile medii diurne ale aerului se vor încadra 
în limite apropiate de mediile multianuale în regiunile sudice şi sud-estice, 
iar în restul ţării valorile termice din aer se pot situa sub normele 
climatologice. 

 Se prognozează un regim pluviometric pe ansamblu excedentar în cea 
mai mare parte a zonelor agricole. 

 În sol la adâncimea de 5 cm, temperatura medie diurnă va avea valori 
favorabile pentru parcurgerea primelor faze de vegetaţie (germinare şi 
răsărire) la culturile înfiinţate până în prezent, precum şi continuării 
însămânţărilor de primăvară (floarea-soarelui, porumb, sfeclă de zahăr, 
cartof, etc.). 

 
Precizăm că, aceste informaţii nu exclud posibilitatea apariţiei unor situaţii cu valori 
extreme de temperatură sau cantităţi mai mari de precipitaţii pe intervale scurte de 
timp, ce pot conferi un caracter sever intervalului respectiv. 
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Caracteristici agrometeorologice 
 
Rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, se 
va situa în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime, în toate 
regiunile agricole. În stratul de sol 0-20 cm, gradul de apropvizionare cu apă în 
cultura de porumb, va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, 
la nivelul întregului teritoriu agricol al țării 
 

Starea de vegetaţie a culturilor agricole 

  
Ritmurile de creștere și dezvoltare ale culturilor agricole vor evolua ȋn general 
normal ȋn cea mai mare parte a regiunilor, iar ȋn depresiunile din centrul și nordul 
țǎrii, procesele vegetative ale plantelor vor fi mai lente. Uniformitatea și 
vigurozitatea plantelor se va prezenta pe ansamblu bunǎ și medie ȋn semǎnǎturile 
efectuate ȋn perioada optimǎ, respectiv medie și slabǎ la culturile ȋntârziate 
fenologic.  
Cerealierele de toamnă (orz şi grâu) înfiinţate în perioada optimă vor parcurge 
înfrăţirea şi alungirea paiului. În semănăturile tardive se va definitiva faza de 
formare a frunzei a treia, plantele aflându-se predominant la înfrăţire. 
Cultura de rapiţă se va afla la înfrunzire şi alungirea tulpinii, precum şi apariţia 
inflorescenţelor, îndeosebi pe suprafeţele agricole din sudul ţării. 
La soiurile timpurii şi extratimpurii de sâmburoase (cais, piersic, cireş, vişin, 
prun) se vor înregistra fazele de dezmugurire şi înflorire, iar la seminţoase (măr, 
păr, gutui) se vor semnala înmugurirea, dezmugurirea şi izolat apariţia butonilor 
florali. 
În cea mai mare parte a podgoriilor, la viţa de vie se vor continua fazele de „plâns”, 
înmugurire şi dezmugurire. 
Floarea-soarelui și porumbul însămânţate pe parcursul lunii se vor afla în 
primele faze de vegetaţie, germinare-răsărire (10-100%), totodată continuându-se 
lucrările de semănat. În bazinele specializate, la sfecla de zahăr şi cartoful pentru 
consum se va declanşa semănatul/plantatul. 
În condiţiile agrometeorologice menţionate, lucrările agricole specifice (pregătirea 
patului germinativ, semănat, fertilizări, erbicidări, tratamente fito-sanitare, etc.) se 
vor desfăşura în condiţii bune, acestea fiind sistate temporar doar în zilele cu 
precipitaţii. 
Prognoza meteorologică sezonieră se elaborează cu anticipaţie de 1-3 luni având 
caracter orientativ şi grad de realizare de peste 60-65%. De aceea, aceste estimări 
sezoniere sunt permanent actualizate prin prognozele pe termen scurt (1-3 zile) şi 
mediu (7-10 zile), cu un grad de realizare de peste 87-95%. 
 

Recomandări de specialitate/calendarul lucrărilor agricole: 
 

 Pregǎtirea patului germinativ și continuarea lucrărilor de semănat/plantat 
la culturile de primǎvarǎ (floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, porumb, 
cartof); 

 Definitivarea însămânţării culturilor din prima epocă (borceag, mazăre, 
ovăz, orzoaică, lucernă, etc.); 

 Fertilizarea fazială a cerealierelor de toamnă cu îngrăşăminte minerale 
complexe; 

 Efectuarea lucrǎrilor de ȋntreținere (combaterea buruienilor şi tratamente 
fito-sanitare) la speciile de câmp şi pomi-viticole. 
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DIAGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 
01 – 30 MARTIE 2018 

 
Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
 

Luna martie 2018, s-a caracterizat printr-o alternanţă de zile mai calde 
decât în normal cu perioade în care a predominat un regim termic al aerului mai 
scăzut comparativ cu mediile climatologice, în cea mai mare parte a teritoriului 
agricol al ţării. Astfel, la culturile de câmp s-a semnalat stadiul de repaus vegetativ, 
pe aproape întreg teritoriul agricol al ţării. De asemenea, pe arealele agricole cu 
strat consistent de zăpadă, în general, speciile de toamnă nu au fost afectate de 
temperaturile minime scăzute din aer şi sol, acestea suferind arsuri şi degerături 
ale vârfului frunzelor, doar izolat pe terenurile cu strat superficial. La cerealierele 
de toamnă (orz şi grâu) se înregistrează răsărirea (20-100%), apariţia frunzei a 
treia (60-100%) şi înfrăţirea (40-100%) la nivelul întregii ţări, starea de vegetaţie a 
plantelor fiind în general bună şi medie, respectiv medie şi slabă în culturile tardive. 
Cultura de rapiţă se află în faza de înfrunzire, uniformitatea şi vigurozitatea 
culturilor fiind diferenţiată în teritoriu, în funcţie de data semănatului şi condiţiile 
pedo-climatice din intervalele precedente. Speciile pomicole şi viticole au parcurs 
în continuare starea de repaus biologic, în aproape toate plantaţiile. De menţionat 
faptul că, temperaturile minime scăzute din aer, asociate cu fenomenul de ploaie 
îngheţată au afectat parţial atât pomii fructiferi, cât şi viţa de vie, îndeosebi în sudul, 
estul, izolat vestul și centrul ţării.  

Precipitaţiile semnalate în acest interval au întrerupt temporar efectuarea 
lucrărilor agricole de sezon (fertilizări, pregătirea patului germinativ, lucrări de 
întreţinere în plantaţiile pomi-viticole), în aproape toate zonele de cultură. 

 
Caracteristici agrometeorologice 
 
 La data de 30 Martie 2018, aprovizionarea cu apă în cultura grâului de 
toamnă pe profilul de sol 0-100 cm, prezintă valori satisfăcătoare până la apropiate 
de optim și optime, pe întreg teritoriul agricol al țării, figura 1. 
 

  
 Figura 1. 

 
 

Groupama Asigurări în parteneriat cu A.N.M. îți oferă prognoza 

agrometeorologică. Înscrie adresa de e-mail și ai acces gratuit la informații 
specializate pentru lucrările agro. 
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