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PERSPECTIVA METEOROLOGICĂ PENTRU  
LUNA APRILIE 2019 

 
Pentru luna APRILIE 2019, informaţiile de la Centrul European pentru Prognoza 
Vremii (ECMWF) estimează pentru România, următoarele: 
 

 Sub aspect termic, în luna aprilie 2019, temperatura medie diurnă a aerului 
va înregistra valori apropiate de mediile climatologice în aproape toată 
ţara. De asemenea, în zonele vestice şi nord-vestice, valorile termice ale 
aerului vor fi mai ridicate decât cele normale.  

 Precipitaţiile prognozate vor fi în general normale în regiunile nordice şi 
centrale ale ţării, iar în restul teritoriului agricol, cantităţile de apă se vor 
situa sub mediile climatologice lunare.  

 Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 5 cm va prezenta 
valori optime desfăşurării lucrărilor de pregătire a patului germinativ în 
vederea însămânţării culturilor de primăvară (floarea-soarelui şi porumb), 
precum şi parcurgerii primelor faze de vegetaţie (germinare-răsărire) în 
semănăturile din prima urgenţă (mazăre, ovăz, orzoaică, sfecla de zahăr). 

 
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 
 
 

În cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-100 cm la 
data de 30 aprilie 2019, va prezenta valori scăzute (secetă pedologică moderată) 
și deosebit de scăzute (secetă pedologică puternică și izolat extremă), în 
majoritatea zonelor de cultură. Rezerva de umiditate din sol se va încadra în limite 
satisfăcătoare, apropiate de optim și local optime, în Maramureș, cea mai mare 
parte a Banatului, Transilvaniei și Olteniei, vestul și local centrul și sudul Munteniei. 
În stratul de sol 0-20 cm (ogor), conținutul de umiditate se va situa în limite scăzute 
și deosebit de scăzute, seceta pedologică fiind moderată, puternică și local 
extremă, în cea mai mare parte a teritoriului agricol. Rezerva de apă din sol va 
prezenta valori satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime, îndeosebi în 
nordul, sud-vestul, centrul, local sudul și vestul țării. 
 

Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
 

Procesele de creştere şi dezvoltare ale culturilor de câmp şi speciilor pomi-viticole se vor 
desfăşura în general normal în majoritatea regiunilor agricole, cu excepţia depresiunilor din 
centrul ţării, unde ritmurile vegetative vor fi mai lente. Starea de vegetaţie se va menţine 
bună şi medie pe suprafeţele cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului şi în culturile 
semănate în epoca optimă, iar în semănaturile tardive, precum şi pe terenurile cu deficite 
de apă în sol, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor se va prezenta medie şi slabă, iar 
densitatea redusă. 
Orzul şi grâul de toamnă înfiinţate în perioada optimă vor parcurge înfrăţirea şi alungirea 

paiului, iar în zonele de câmpie sudice şi sud-estice va fi posibilă apariţia fazei de „burduf” 
şi înspicare. În semănăturile efectuate tardiv se va definitiva faza de apariţie a frunzei a 
treia, plantele aflându-se predominant la înfrăţire. În sudul şi sud-estul ţării, la rapiţă va fi 

posibilă declanşarea fazei de înflorire, iar în restul zonelor de cultură se vor semnala 
înfrunzirea, alungirea tulpinii şi apariţia inflorescenţelor. La sâmburoase (cais, piersic, 

cireş, vişin, prun) se vor continua înflorirea, înfrunzirea şi local legarea rodului, iar la 
seminţoase (măr, păr, gutui) dezmugurirea, butonizarea şi înflorirea, în cea mai mare parte 
a plantaţiilor. La viţa de vie se va definitiva faza de “plâns”, în special în podgoriile din 

jumătatea de nord a ţării, iar în restul teritoriului, aceasta se va afla la înmugurire, 
dezmugurire, precum şi creşterea frunzelor şi a lăstarilor. Sfecla de zahăr din principalele 
bazine specializate se va afla la germinare şi răsărire, iar la soiurile timpurii de cartof va fi 

posibilă declanşarea fazelor de încolţire şi răsărire. 
La culturile prăşitoare (floarea-soarelui şi porumb) se vor continua lucrările de semănat, 

iar cele înfiinţate în epoca optimă se vor afla la germinare şi răsărire. Pe ansamblu, lucrările 
agricole de sezon (pregătirea patului germinativ, semănat/plantat, fertilizări, erbicidări, 
tratamente fito-sanitare, etc.) se vor desfăşura în condiţii relativ bune. 
 
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: 
 

 Definitivarea însămânţărilor la culturile de primăvară din prima epocă (borceag, 
lucernă, ovăz, orzoaică, etc.); 

 Pregatirea unui pat germinativ bine mărunţit pentru semănatul culturilor prăşitoare; 
 Semănatul culturilor de primăvară (sfecla de zahăr, floarea-soarelui, porumb); 
 Fertilizarea cerealierelor de toamnă cu îngrăşăminte minerale complexe; 
 Efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru combaterea buruienilor (erbicidări), 

bolilor şi dăunătorilor (substanţe fitosanitare); 
 Finalizarea tăierilor de rodire şi a tratamentelor fito-sanitare în vii şi livezi. 
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DIAGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 
01 – 31 MARTIE 2019 
 

Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
 
În luna martie 2019 a predominat o alternanţǎ de zile normale sub aspect termic, cu 

perioade în care vremea a fost mai caldă decât în mod obişnuit, în cea mai mare a ţǎrii. 
Astfel, condiţiile agrometeorologice au imprimat ritmuri normale de vegetaţie la culturile de 
toamnă şi speciile pomi-viticole, în aproape toate zonele de cultură. De asemenea, pe 
suprafeţele agricole afectate de fenomenul de secetă pedologică, precum şi în zonele 
depresionare din centrul şi nordul ţării, procesele de creştere şi dezvoltare ale plantelor au 
evoluat uşor mai lent. Cerealierele de toamnă (orz şi grâu) semănate în epoca optimă 

parcurg fazele de înfrăţire (20-100%) şi alungire a paiului (10-50%), plantele având în medie 
1-3 fraţi şi o uniformitate şi vigurozitate pe ansamblu bună şi medie. În semănăturile tardive 
se continuă apariţia frunzei a treia şi înfrăţirea (10-100%), starea de vegetaţie a culturilor 
fiind medie şi slabă. La rapiţă se înregistrează fazele de înfrunzire (7-15 frunze), precum şi 

alungirea tulpinii (10-50%) la speciile înfiinţate în perioada optimă. Starea de vegetaţie a 
culturilor se prezintă pe ansamblu bună şi medie, respectiv medie şi slabă în culturile 
tardive, precum şi pe arealele agricole cu deficite de umiditate în sol. În plantaţiile pomicole 

s-au continuat înmugurirea şi dezmugurirea, iar la soiurile timpurii de sâmburoase (cais, 
cireş, piersic, corcoduş) a predominat înflorirea. În cea mai mare parte a podgoriilor, viţa 
de vie parcurge fazele de „plâns” şi înmugurire.  

În zilele cu precipitaţii, lucrările agricole în câmp (pregătirea patului germinativ, semănatul 
culturilor de primăvară, tratamente fito-sanitare) au fost întrerupte temporar. 
 
Caracteristici agrometeorologice 
 

Conținutul de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă, la 
sfârșitul lunii martie 2019, se încadrează în limite scăzute și deosebit de scăzute, seceta 
pedologică fiind moderată, puternică și izolat extremă, în Dobrogea, Moldova și Crișana, 
local în centrul, sudul, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și nord-vestul Banatului, 
nordul, estul, nord-estul, sud-estul și izolat sudul Munteniei, precum și în sudul Olteniei. 
Rezerva de apă din sol prezintă valori satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime, 
în Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei, Transilvaniei și Banatului, nord-vestul, local 
în vestul, nordul, centrul și sudul Munteniei, 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. 

Abonează-te la newsletter 

http://eepurl.com/buZQ79
http://eepurl.com/buZQ79
http://eepurl.com/buZQ79
http://eepurl.com/buZQ79
http://eepurl.com/buZQ79
http://eepurl.com/buZQ79
http://eepurl.com/buZQ79

