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PERSPECTIVA METEOROLOGICĂ PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2017 
 
 
Pentru luna NOIEMBRIE 2017, informaţiile de la Centrul European pentru 
Prognoza Vremii (ECMWF) estimează pentru România următoarele: 
 

 Pe ansamblu, în luna noiembrie 2017, temperaturile medii se vor situa 
peste normele climatologice în sudul, sud-estul şi local în vestul ţării. În 
restul regiunilor agricole, valorile medii din aer vor fi apropiate de mediile 
multianuale.  

 Pe majoritatea suprafeţelor agricole se prognozează un regim pluviometrc 
excedentar,  exceptând areale restrânse din vest şi sud, unde cantităţile 
de precipitaţii vor fi apropiate normalul perioadei.  

 
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 
 
La sfârşitul lunii Noiembrie 2017, aprovizionarea cu apă în stratul de sol 0-100 cm 
în cultura grâului de toamnă se va încadra în limite satisfăcătoare până la 
apropiate de optim și optime, în cea mai mare parte a ţării. Conţinutul de umiditate 
din sol va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică 
moderată şi puternică), pe suprafețe agricole extinse din Dobrogea şi Moldova, 
precum şi local în vestul Banatului. 
 
Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
  
Ca urmare, procesele biologice la culturile de rapiţă, orz şi grâu de toamnă 
semănate în epoca optimă vor evolua pe ansamblu normal în aproape toate 
regiunile agricole, exceptând depresiunile nordice şi centrale, unde ritmurile de 
dezvoltare ale plantelor vor fi mai lente şi chiar stagnate temporar. Starea de 
vegetaţie a culturilor se va menţine bună şi medie îndeosebi în semănăturile 
efectuate în perioada optimă, iar la cele întârziate fenologic, unifomitatea şi 
vigurozitatea plantelor va fi medie şi slabă, iar densitatea redusă. 
În funcţie de condiţiile pedo-climatice şi agrotehnica aplicată, cerealierele de 
toamnă (orz şi grâu) se vor afla în diferite faze vegetatie, respectiv germinare-
răsărire-formarea frunzei a treia şi înfrăţire. Cele mai avansate fenologic vor fi 
culturile din jumatatea de sud a ţării, aflate predominant la înfrunzire şi înfrăţire.  
Cultura de rapiţă înfiinţată în perioada optimă va parcurge predominant 
înfrunzirea, cu o stare de vegetatie pe ansamblu bună şi medie. Totodată, în 
semănăturile efectuate tardiv plantele nu vor beneficia de resurse termice 
necesare pentru parcurgerea integrală a proceselor de vernalizare şi călire. 
Speciile pomicole şi viticole vor intra treptat în stadiul de repaus biologic, acestea 
având pe ansamblu o bună rezistenţă la temperaturile scăzute de pe parcursul 
iernii. În zilele cu precipitații, lucrările agricole specifice de sezon (eliberarea 
terenurilor de resturile vegetale, arături de toamnă, fertilizări, etc) vor fi sistate 
temporar. 
 
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: 
 

 Finalizarea arǎturilor adânci de toamnǎ; 
 Verificarea sistematică a viabilitǎţii plantelor la cerealierele de toamnǎ, 

precum şi a elementelor de rod la speciile pomi-viticole; 
 Încorporarea gunoiului de grajd în câmp şi fertilizarea cu îngrǎşǎminte 

minerale complexe pe bazǎ de fosfor şi potasiu; 
 Aplicarea tratamentelor fito-sanitare în plantaţiile pomi-viticole. 
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DIAGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 
01 - 31 OCTOMBRIE 2017 
 

 
Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
 
Pe parcursul lunii octombrie 2017, a predominat în general un regim termic al 
aerului mai ridicat decât în mod normal, iar în a doua parte a intervalului s-a produs 
o răcire treptată în evoluţia vremii, aceasta devenind normală. Astfel, procesele de 
creștere și dezvoltare la culturile de toamnă (rapiță, orz și grâu) au avut o evoluție 
normală, în cea mai mare parte a ţării. Starea de vegetație a plantelor se prezintă 
bună şi medie în semănăturile efectuate în epoca optimă, iar în culturile înfiinţate 
tardiv, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor s-a menţinut medie şi slabă. În 
funcție de data semănatului, cerealierele de toamnă (orz și grâu) parcurg 
germinarea și răsărirea (50-100%), precum și apariția frunzei a treia (10-60%) la 
culturile înființate în perioada optimă. Rapița înregistrează fazele de răsărire (30-
100%) și formarea aparatului foliar (3-8 frunze), în cea mai mare parte a zonelor 
de cultură. În toate bazinele specializate, la sfecla de zahăr s-au continuat lucrările 
de recoltare. La speciile pomicole și viticole se semnalează maturarea 
lemnului/coadelor, îngălbenirea/căderea fiziologică a frunzelor și recoltarea la 
varietăţile târzii. 
În general, condiţiile agrometerologice au favorizat desfăşurarea lucrărilor agricole 
în câmp (eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, fertilizări, recoltarea 
de pe ultimele suprafeţe), exceptând zilele cu precipitaţii. 
 
Caracteristici agrometeorologice 
 
La data de 31 Octombrie 2017, gradul de aprovizionare cu apă în cultura grâului 
de toamnă, pe profilul de sol 0-20 cm, prezintă valori satisfăcătoare (AS), apropiate 
de optim (ApO) și optime (AO), în aproape toată țara. Deficite de umiditate în sol 
(secetă pedologică moderată-SM și puternică-SP) se înregistrează local în estul și 
izolat în nord-estul Moldovei, centrul și estul Dobrogei, nord-vestul și vestul 
Banatului, 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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