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PERSPECTIVA METEOROLOGICĂ PENTRU LUNA  
AUGUST 2018 

 
 
Pentru luna AUGUST 2018, informaţiile de la Centrul European pentru Prognoza 
Vremii (ECMWF) estimează pentru România următoarele: 
 
 Pe parcursul lunii august 2018, temperatura medie diurnă a aerului va 
înregistra valori peste mediile multianuale lunare în sudul, sud-estul şi vestul 
ţării, iar în restul teritoriului, regimul termic va prezenta valori apropiate de mediile 
multianuale lunare. 
 Din punct de vedere pluviometric, precipitaţiile prognozate se vor situa 
sub normele climatologice în cea mai mare parte a regiunilor, iar în sud-estul şi 
sudul ţării, cantităţile de apă vor putea înregistra cele mai scăzute valori.  
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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. 
 
 Caracteristici agrometeorologice 
  

În cultura neirigată de porumb, aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor pe 
adâncimea de sol 0-100 cm, va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim 
și optime, în majoritatea zonelor de cultură. În sud-estul, sudul și local în vestul și 
estul țării, se va semnala seceta pedologică moderată și izolat, puternică. 
 
 Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
  

Ca urmare, procesele de creştere şi dezvoltare ale culturilor agricole vor avea o 
evoluţie în general normală, îndeosebi pe suprafeţele cu o bună aprovizionare cu 
apă a solului. În zilele cele mai calde, pe fondul temperaturilor maxime ridicate din 
aer, situate peste pragurile biologice critice de rezistenţă ale plantelor (30...32°C), 
precum şi pe terenurile cu deficite de umiditate în sol, la speciile prăşitoare se va 
înregistra fenomenul de ofilire temporară şi răsucire a frunzelor în orele de amiază. 
 Sub aspect fenologic, floarea-soarelui se va afla predominant în fazele 
de maturitate ceară şi deplină, izolat fiind posibilă declanşarea lucrărilor de 
recoltare.  
 În cultura de porumb, funcţie de data semănatului vor predomina 
maturitatea lapte şi ceară în majoritatea regiunilor, iar local în zonele de câmpie 
din sudul şi estul ţării va fi posibilă declanşarea maturităţii depline, îndeosebi la 
hibrizii hibrizii extratimpurii şi timpurii. 
 La sfecla de zahăr se vor continua fazele de îngroşare a axei hipocotile 
şi acumulare a zahărului în rădăcină, iar la cartof, creşterea tuberculilor, uscarea 
vrejilor, precum şi maturitatea tehnologică şi recoltarea la soiurile de vară.  
 Speciile pomicole (măr, gutui, păr, prun) vor înregistra dezvoltarea şi 
coacerea rodului, formarea mugurelui terminal, precum şi recoltarea eşalonată a 
fructelor ajunse la maturitatea de consum.  
 Vița de vie va parcurge creșterea și dezvoltarea boabelor, acumularea 
zaharurilor, coacerea, precum și local recoltarea la speciile de sezon. 
Pe ansamblu, condiţiile meteorologice vor fi favorabile desfăşurării lucrărilor 
agricole în câmp (recoltare, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, tratamente 
fitosanitare, arături etc.), acestea fiind sistate temporar 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: 
 

 Efectuarea lucrărilor de recoltare, transport şi depozitare la produsele 
agricole de sezon; 

 Eliberarea terenurilor de resturile vegetale şi efectuarea arăturilor în 
vederea însămânţării culturilor de toamnă, în special pe suprafeţele cu o 
bună aprovizionare cu apă a solului în stratul arabil; 

 Lucrări de întreţinere la culturile prăşitoare şi speciile pomi-viticole 
(combaterea bolilor şi dăunătorilor, erbicidări, fertilizări, etc). 
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DIAGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 

01 – 31 IULIE 2018 
 
 Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
 
 Luna iulie 2018 s-a caracterizat printr-un regim termic al aerului normal, în 
aproape toată ţara.  

Condiţiile agrometeorologice au fost pe ansamblu favorabile pentru 
desfăşurarea proceselor de creştere şi dezvoltare la culturile prăşitoare. De 
menţionat că, pe fondul menţinerii instabilitaţii atmosferice accentuate, campania 
de recoltare a grâului de toamnă a fost întârziată comparativ cu normalul 
perioadei. Culturile de grâu de toamnă s-au recoltat pe ultimele suprafeţe agricole, 
producţiile obţinute fiind cuprinse între 4000-5800 kg/ha, în cea mai mare parte a 
ţării. Izolat, întârzierea secerişului a determinat deprecierea calităţii producţiilor 
(încolţirea boabelor de la baza spicului, înnegrirea spicelor). Porumbul a 
înregistrat un ritm de creştere intens, funcţie de gradul de precocitate al hibrizilor 
şi aprovizionarea cu apă a solului. Uniformitatea culturilor şi vigurozitatea plantelor 
se menţine bună în majoritatea zonelor agricole, iar fenologic se află în fazele de: 
apariţia paniculului (25-100%), înflorirea paniculului şi mătăsirea (10-100%). În 
sudul, sud-estul şi centrul ţării s-au semnalat coacerea în lapte (10-80%) şi 
maturitatea ceară (10-30%).  

În culturile de floarea-soarelui starea de vegetaţie s-a menţinut bună şi 
medie la nivelul întregii ţări. Înflorirea capitulului s-a extins în toate regiunile 
agricole (30-100%), iar în zonele de câmpie predomină maturitatea ceară (10-
100%). Cartoful din principalele bazine se află în fazele de înflorire şi creștere a 
tuberculilor (40-100%). Local, în vestul, nordul şi centrul ţării se constată 
îngălbenirea şi uscarea vrejilor. Pe unele suprafeţe din Transilvania și Moldova 
continuă atacul gândacului de Colorado (Leptinotarsa decemlineata) şi extinderea 
puternică a manei (Phitophtira Infestans), datorită umidităţii ridicate din culturi. ]
 Sfecla de zahăr din toate bazinele de cultură parcurge alungirea şi 
îngroşarea axei hipocotile (10-100%), diametrul mediu al rădăcinilor fiind de 5-6 
cm, iar starea de vegetaţie fiind pe ansamblu medie şi bună. La speciile 
sâmburoase de cais, piersic şi prun ajunse la maturitatea tehnologică s-a 
continuat recoltarea, iar la cele seminţoase (măr, păr, gutui) s-au semnalat 
creşterea fructelor, frunzelor şi a lăstarilor, precum şi formarea mugurilor terminali. 
În cea mai mare parte a podgoriilor, viţa de vie se află în fazele de creştere a 
boabelor şi lăstarilor, precum şi înfrunzirea. De asemenea, local la soiurile timpurii 
de vară (Chasselas şi Perla de Csaba) se înregistrează coacerea strugurilor. 
  

În zilele fără precipitaţii, condiţiile agrometeorologice au fost în general 
favorabile desfăşurării lucrărilor agricole de sezon (recoltarea păioaselor de 
toamnă, fructelor şi legumelor, praşile manuale, erbicidări, combaterea bolilor şi 
dăunătorilor). Local, pe suprafeţele agricole eliberate de resturile vegetale s-au 
efectuat arături. 
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Caracteristici agrometeorologice 
 
 La data de 31 Iulie 2018, rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm 
în cultura neirigată de porumb, se încadrează în limite satisfăcătoare, apropiate de 
optim și optime, pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. Local în centrul și estul 
Olteniei, izolat în nordul Moldovei, se semnalează ușoare excese de apă în sol. 
Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată) se înregistrează izolat în 
nordul și  sud-vestul Dobrogei, 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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