
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva lunii februarie  
 

 Pe ansamblu, luna februarie 2017 se va caracteriza 
printr-o vreme mai rece sub aspect termic, în cea mai 
mare parte a ţării. Local, în regiunile sudice, sud-estice şi 
cele vestice, temperaturile medii lunare ale aerului vor fi 
apropiate de normele climatologice. 
 Se prognozeazǎ cantitǎţi de precipitaţii apropiate de 
mediile multianuale pe aproape întreg teritoriul agricol, 
exceptând centrul şi local vestul ţării unde acestea vor 
avea o tendinţă de excedent. 
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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 grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă pe profilul 
de sol 0-100 cm, se va încadra în limite satisfăcătoare, 
apropiate de optim şi optime, în majoritatea regiunilor agricole. 
Deficite moderate de umiditate în sol se vor menţine în sud-
estul ţării. 

 
Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
  
În aceste condiţii, culturile de toamnǎ şi speciile pomi-viticole 
vor înregistra în continuare starea de repaus biologic, pe 
aproape întreg teritoriul agricol, exceptând zonele de câmpie 
din jumǎtatea de sud a ţǎrii, unde local, în perioadele calde vor 
fi posibile reluǎri lente şi temporare ale proceselor vegetative, 
îndeosebi la cerealierele de toamnǎ (orz şi grâu) înfiinţate în 
epoca optimǎ. Totodatǎ, pe fondul temperaturilor minime 
scăzute din aer, pe suprafeţele agricole fǎrǎ strat protector de 
zǎpadǎ sau cu strat superficial (sub 10 cm), vor fi posibile 
vǎtǎmǎri ale aparatului foliar prin brunificǎri şi arsuri ale vârfului 
frunzelor. De asemenea, în condiţiile alternanţei îngheţ-
dezgheţ a solului se va putea semnala fenomenul de 
“descǎlţare” al plantelor.  

Orz  
Grâu de toamnă 
 

Cerealierele de toamnǎ (orz şi grâu) semǎnate 
în epoca optimǎ şi bine adaptate la condiţiile de 
iernare vor parcurge formarea frunzei a treia şi 
înfraţirea, starea de vegetaţie a plantelor 
menţinându-se pe ansamblu bunǎ şi medie. 
Culturile înfiinţate tardiv se vor afla în fazele de 
rǎsǎrire şi apariţie a frunzei a treia, vigurozitatea 
şi uniformitatea plantelor fiind în general medie 
şi slabǎ. 

Rapiță 
 

Cultura de rapiţǎ va înregistra înfrunzirea, 
plantele prezentând în general o stare de 
vegetaţie bunǎ şi medie, respectiv medie şi slabǎ 
în semănăturile efectuate în afara epocii optime.  
  

Pomii fructiferi 
Viţa de vie 
 

În toate plantaţiile, speciile pomi-viticole îşi vor 
menţine stadiul de repaus vegetativ, acestea 
având o bună rezistenţă la temperaturile scăzute 
de pe parcursul iernii. 



 

Recomandări de specialitate 
 

 Controlul biologic sistematic pentru determinarea viabilităţii 
plantelor la culturile de toamnă şi a elementelor de rod la 
speciile pomi-viticole; 
 Administrarea îngrǎşǎmintelor minerale pe bazǎ de azot la 
cerealierele de toamnǎ, precum şi efectuarea arăturilor pe 
suprafeţele fǎrǎ strat de zǎpadǎ; 
 Lucrǎri de întreţinere (fertilizǎri cu îngrǎşaminte organice, 
tǎieri de rodire, tratamente fito-sanitare) în vii şi livezi. 

 
Diagnoza lunii ianuarie                
  
Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
În luna ianuarie 2017, a predominat un regim termic al aerului 
în general mai scăzut decât în mod normal, pe aproape întreg 
teritoriul agricol. Ca urmare, culturile de câmp, pomii fructiferi şi 
viţa de vie s-au aflat în starea de repaus biologic, la nivelul 
întregii ţări. În zilele cele mai reci, pe fondul temperaturilor 
minime din aer şi sol situate frecvent sub pragurile biologice 
critice de rezistenţă ale plantelor (Tmin.-10...-15...-20°C), 
precum şi în absenţa unui strat protector de zăpadă, la culturile 
de toamnă s-au produs brunificări şi arsuri ale vârfului frunzelor.  

Rapița La cultura de rapiţă s-a continuat faza de 
dezvoltare a aparatului foliar (6-13 frunze), cu 
1-2 frunze bazale îngălbenite, pe aproape 
întreg teritoriul agricol.  

Orz 
Grâu de toamnă 
 

La cerealierele de toamnă (orz şi grâu), funcţie 
de data semănatului s-a semnalat fazele de 
apariţie a frunzei a treia (40-100%) şi înfrăţire 
(10-100%), iar la cele tardive au predominat 
răsărirea şi apariţia frunzei a treia (10-100%). 
 

Pomi fructiferi 
Viţa de vie 
 

Speciile pomi-viticole și-au menținut starea de 
repaus vegetativ în toate plantațiile, acestea 
fiind în general bine adaptate la condiţiile de 
iernare. 

Lucrările agricole specifice (aplicarea 
îngrăşămintelor organice şi chimice, tăieri de 
rodire, etc.) vor fi întrerupte temporar în zilele 
cu precipitaţii. 
 

 



 

 

 
 
 
 
Caracteristici agrometeorologice 
  
La sfârşitul lunii ianuarie 2017, rezerva de umiditate pe adâncimea 
de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, prezintă valori 
satisfăcătoare (AS) până la apropiate de optim (ApO) şi optime (AO), 
în majoritatea regiunilor agricole. În centrul Dobrogei se 
înregistrează deficite de apă în sol (secetă pedologică moderată-
SM), 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 

Starea de vegetație a plantelor se prezintă 
pe ansamblu medie și slabă. În zilele cu 
precipitaţii, lucrările agricole de sezon au 
fost sistate temporar, la nivelul întregii țări.  
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