
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva lunii martie  
 

 În luna martie 2017 va predomina un regim termic al 
aerului în general normal în aproape toată ţăra, iar local 
în zonele vestice, nordice şi centrale, vremea va fi mai 
rece în raport cu mediile multianuale. 
 Sub aspect pluviometric, se întrevăd precipitaţii 
excendentare în cea mai mare parte a ţării, acestea fiind 
predominant sub formă de ploaie, însoţite de intensificări 
temporare ale vântului. 
 
Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 5 
cm va fi pe ansamblu favorabilă pregătirii patului 
germinativ şi efectuării însămânţărilor de primăvară din 
prima urgenţă (orzoaică, mazăre, borceag, ovăz), 
precum şi a sfeclei de zahăr. 
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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 
adâncimea de sol 0-100 cm, se va încadra în limite 
satisfăcătoare până la apropiate de optim, în majoritatea 
zonelor de cultură. Pe suprafeţe agricole extinse din sudul, 
centrul, estul şi local vestul ţării, se vor menţine deficite de 
umiditate în sol. 

 
Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
  
Ca urmare, la culturile de câmp se vor semnala ritmuri în 
general normale de creştere şi dezvoltare ale plantelor pe 
majoritatea suprafeţelor agricole, iar în depresiunile din nordul 
şi centrul ţării, datorită temperaturilor minime mai scăzute din 
aer, procesele vegetative se vor desfăşura lent, mergând până 
la stagnarea temporară a acestora. În general, uniformitatea şi 
vigurozitatea plantelor se va prezenta bună şi medie în 
semănăturile efectuate în epoca optimă, respectiv medie şi 
slabă la cele tardive.  

Orz  
Grâu de toamnă 
 

Sub aspect fenologic, orzul şi grâul de toamnă, 
funcţie de data înfiinţării culturii şi agrotehnica 
aplicată se vor afla în fazele de formarea frunzei 
a treia şi înfrăţire, precum şi izolat alungirea 
tulpinii. În semănăturile efectuate tardiv din 
zonele nordice şi centrale vor predomina 
răsărirea şi formarea frunzei a treia. 

Rapiță 
 

La rapiţa înfiinţată în perioada optimă se va 
înregistra dezvoltarea aparatului foliar, la scara 
întregii ţări. 

Pomii fructiferi  
 
 
 
 
 
Viţa de vie 
 

În cea mai mare parte a plantaţiilor, la pomii 
fructiferi vor predomina fazele de înmugurire şi 
dezmugurire, mai avansate fiind speciile 
extratimpurii şi timpurii de sâmburoase (cais, 
corcoduş, piersic) din jumătatea de sud a ţării. 
 
La viţa de vie se va înregistra faza de “plâns” în 
majoritatea podgoriilor, iar local în regiunile 
nordice şi centrale se va menţine starea de 
repaus vegetativ. 



 

Recomandări de specialitate 
 

 Pregătirea patului germinativ şi semănatul culturilor de 
primăvară din prima urgenţă (lucernă, mazăre, borceag, 
etc.); 
 Fertilizarea cerealierelor de toamnă cu îngrăşăminte 
minerale (azotat de amoniu, complexe-NPK); 
 Efectuarea lucrărilor de întreţinere (combaterea buruienilor 
şi tratamente fito-sanitare) în culturile de câmp şi pomi-
viticole; 
 Efectuarea arăturilor în vederea însămânţărilor de 
primăvară; 
 Controlul evoluţiei mugurilor de rod şi a coardelor la viţa de 
vie. 

 
Diagnoza lunii februarie                
  
Starea de vegetaţie a culturilor agricole 
Vremea mai rece de la începutul lunii februarie 2017 a intrat 
într-un proces de încălzire, aceasta devenind caldă sub aspect 
termic, în cea mai mare parte a regiunilor agricole. În aceste 
condiţii, pe fondul regimului termic din aer şi sol mai ridicat 
decât în mod normal din ultimele zile ale intervalului, procesele 
vegetative la speciile de toamnă s-au reluat treptat, în aproape 
toată ţara. Starea de vegetaţie a plantelor se prezintă în general 
bună şi medie, respectiv medie şi slabă în culturile semănate 
tardiv.  
 

Rapița Cultura de rapiţă înregistrează faza de 
dezvoltare a aparatului foliar, plantele având în 
medie 7-13 frunze.  

Orz 
Grâu de toamnă 
 

Sub aspect fenologic, la orzul şi grâul de 
toamnă s-a continuat răsărirea, apariţia frunzei 
a treia şi înfrăţirea (20-100%) în aproape toate 
zonele de cultură.. 

În condiţiile agrometeorologice menţionate, 
lucrările agricole de sezon (fertilizări, 
pregătirea patului germinativ, efectuarea 
însămânţărilor la culturile de primăvară, lucrări 
de întreţinere la pomii fructiferi şi viţa de vie, 
etc.) vor fi întrerupte temporar în zilele cu 
precipitaţii. 
 

 



 

 

Pomi fructiferi 
Viţa de vie 
 

În majoritatea plantaţiilor, speciile pomi-viticole 
se află în stadiul de repaus vegetativ. 

 

 
 
Caracteristici agrometeorologice  
La data de 28 Februarie 2017, rezerva de umiditate în cultura grâului 
de toamnă, pe profilul de sol 0-100 cm, prezintă valori satisfăcătoare 
(AS) şi apropiate de optim (ApO), în Maramureș, cea mai mare parte 
a Banatului, Crișanei, Munteniei, nordul și centrul Olteniei, nordul și 
sud-vestul Transilvaniei, estul și sudul Moldovei, nordul Dobrogei. 
Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată-SM și 
puternică-SP) se înregistrează pe suprafețe extinse din Dobrogea, 
Transilvania, sudul și estul Olteniei, vestul și nord-vestul Banatului, 
nordul, vestul, local în centrul și estul Moldovei, nord-vestul, sud-
vestul și sudul Munteniei, izolat în sud-vestul Crișanei, 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 

În condiţiile agrometeorologice menţionate, lucările agricole de 
sezon s-au efectuat pe ansamblu normal, exceptând zilele cu 
precipitaţii. 
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